آموزشهای مجازی خود را بهتر مدیریت نماییم
معرفی یک برنامه کاربردی تولید محتوا
مقدمه:
امروزه توليد محتواي سمعي و بصري با حجم كم و با قابليت اشتراك گذاري در تمامي برنامه كاربردي پيام رسان
و شبكههاي اجتماعي یک دغدغه و چالش جدي محسوب مي گردد .از آنجایي كه (مخصوصا در مقطع ابتدایي)
شنيدن صداي معلم و سبک آموزش معلم براي دانش آموزان آرامش بخشتر از فایلهاي دانلود شده از بستر اینترنت
مي یاشد و تجربه اخير نشان داد در صورت توليد چنين محتوایي آموزگاران با چالش صرف زمان و حجم باالي
اینترنت براي بارگذاري و دانلود محتوا مواجه مي شوند كه به منظور كاهش حجم ،آموزگاران را به سمت پایين
آوردن كيفيت محتوا سوق داده است .آموزش زیر با توجه به بهره برداري از سامانه شاد در روزهاي آینده ،ميتواند
براي معلمان بسيار سودمند باشد و در فرآیند توليد محتوا درآموزش مجازي تسهيلگر آنها باشد.
بحران كرونا اگر چه موجب تعطيلي مدارس در فضاي واقعي شده است ولي مدرسه را به فضاي خانهها منتقل
كرده است و آموزشها ،شكلي مجازي به خود گرفته است .معلمان به عنوان یک سوي این آموزشهاي مجازي در
هنگام تهيه محتواي درسي با توجه به امكانات موجود با چالشي مواجه شدهاند این چالش تهيه محتواي صوتي و
تصویريِ است كه داري حجم كمي باشد و به هنگام بارگذاري توسط آموزگار و دانلود توسط دانشآموزان در زمان
و همچنين حجم اینترنت صرفه جویي نماید.
در این مقاله با یكي از برنامههاي كاربردي 1تهيه محتوا آشنا ميشوید .محتواي تهيه شده با این برنامه كاربردي
قابليت به اشتراكگذاري در سایر برنامه كاربردي 2را كه در آموزشهاي مجازي توسط آموزگاران بكار برده ميشود،
را داراست.
این برنامه كاربردي تحت عنوان  liveboard interactive whiteboardميباشد .از آنجایي كه در این مقاله
شما را با نسخه رایگان این برنامه كاربردي آشنا ميسازیم ،بهتر است براي توليد محتوا از نسخه وب آن استفاده
شود و به هنگام كالس آنالین و برخط از محتواي توليد شده و به اشتراك گذاشته شده استفاده شود  .نسخه تلفن
همراه این برنامه كاربردي براي گوشيهاي تلفن همراه با سيستم عاملهاي اندروید و  IOSاز  google playو
 app storeقابل دریافت مي باشد حجم این برنامه  12مگابایت مي باشد.
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 LiveBoardنسل تعامليِ جدید از برنامه كاربردي  whiteboardميباشد كه با هدف مشاركتهاي بصري
نسخه جدید آن به روز رساني شده است .كار ،آموزش ،ترسيم ،طراحي ،طوفان مغزي ،و اشتراك گذاري از راه دور
از طریق این بستر همكاري انجام مي شود.
ویژگي هاي این برنامه:
 مشاركت در لحظه با تخته تعاملي
 پيام رساني فوري – عدم نياز به تغيير برنامه به سمت پيام رسان ها
 طراحي در لحظه و اشتراك گذاري تخته با تعداد نامحدودي از شركت كنندگان از طریق اینترنت
 عدم وجود محدودیت زمانيِ بر خط بودن در برنامه
 اشتراك گذاري خالقيتها از طریق سایر برنامهها و رسانههاي اجتماعي
 امكان ذخبره سازي محتویات(محتویات تخته و فيلمها) بر روي گالري
 ترسيم تصویر با استفاده از برنامه و یا بارگذاري تصاویر كامل موجود در گوشي و دسکتاپ بر روي تخته
برنامه
 وجود ابزاهاي توليد متن و بادداشت (اندازه فونت و نوع فونت) و ترسيم (پاك كن،نوع برس ،اندازه برس
و رنک)
 وجود نسخه رایگان
اگر چه ویژگيهاي ذكر شده در باال مختص به این برنامه كاربردي است ،ولي تاكيد این مقاله بيشتر بر توليد محتوا
توسط این برنامه كاربردي و و استفاده از محتواي توليد شده پس از به اشتراك گذاري در سایر برنامههاي كاربردي
كه در حال حاضر و و در طرح هماهنگ وزارت آموزش و پرورش در آموزشهاي مجازي برخط همزمان و ناهمزمان
استفاده ميگردد ،مي باشد .و به دليل برخي محدودیتهاي موجود ،نيازي به استفاده از این برنامه به هنگام برپایي
كالسهاي مجازي نميباشد.
گام اول عضویت در برنامه تحت وب مي باشد .این عضویت ميتواند از طریق حساب كاربري  gmailو یا عضویت
مستقيم در این برنامه صورت گيرد .پس از ورود به فضاي این برنامه در گوشه چپ سه گزینه وجود دارد كه همگي
به تشكيل گروه هاي كالسي اختصاص دارد و در هر كالس محتواي آن تهيه شده ميتواند از طریق سایر برنامههاي
مورد استفاده در اختيار دانش آموزان قرار ميگيرد .با تشكيل گروه هاي مدنظرتان در حقيقت محتواي توليد شده
خود را مدیریت مي نمایيد این كار با افزودن گروه در  my groupصورت مي گيرد .پس از ورود به فضاي هرگروه
شما قادر خواهيد بود با فشردن عالمت  +گزینه  ،create boardیک تخته جدید یا محتواي جدید را ایجاد
نمایيد .تصویري از گامهاي گفته شده در زیر نشان داده شده است.

شكل  -1فضاي برنامه در نسخه وب.

حال براي توليد محتوا در هر تخته با استفاده از ابزارهاي موجود قادر هستيد محتواي مورد نظر خود را توليد
نمایيد و یا با استفاده از گزینه  insert pictureتصاویر متن یا نمودارها و اشكال موجود در سيستم خود را وارد
نمایيد .و در صورت نياز با گزینه  pagesصفحات دیگري به تخته بيافزایيد.
ابن محتوا به طور خود بخود ذخيره ميشود و در صورت نياز مي توانيد با ابزارهاي موجود در سمت چپ تخته
آنها را تغيير داده و یا حذف نمایيد .پس از تكميل محتواي تخته مي توانيد این محتوا را در برنامه هدف خود به
اشتراك بگذارید.

شكل  -2به اشتراك گذاري محتواي توليد شده بر روي تخته.

فضاي برنامه در گوشي تلفن همراه به شكل زیر است.

شكل  -3فضاي برنامه در نسخه گوشي.

شما ميتوانيد از طریق گوشي همراه خود به محتواي هر تخته توليد شده دسترسي داشته باشيد و با فشردن سه
نقطه در باال گوشه راست گزینه  start recordingرا انتخاب نمایيد و صحبتهاي تكميلي خود را ضمن نزدیک
نمایي بر روي بخشي از متن و یا استفاده از ابزارهاي دیگر و افزودن و تغيير محتوا ،ضبط نمایيد و پس از اتمام
صحبت ها ،دكمه اتمام ضبط را فشار دهيد .فيلم تهيه شده همانند محتواي متني تخته ،قابليت به اشتراك گذاري
را دارد.
به این ترتيب با استفاده از این برنامه كاربردي شما قادرید محتواي توليد شده در تختهها را  ،با استفاده از هر
برنامهاي كه كالس مجازي خود را برپا نموده اید به اشتراك بگذارید .به این طریق محتواي توليد شده بسيار كم
حجم بوده و دانلود آن توسط دانشآموزان در زمان اندكي صورت ميپذیرد.

