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طرح درس روزانه مجازی کاروفناوری هشتم
مشخصات کلی

شماره طرح درس :

موضوع درس  :شهروند الکترونیک 2

5-1

آموزش مووی میکر

نام دبیر:

کالس  :هشتم

مدرسه :

صفحات 02 - 07

تاریخ اجرا ........ :
تعداد دانش آموزان :

مدت اجرا  55 :دقیقه
نفر

مکان  :شبکه شاد

الف :فعالیت های قبــل از تـــــــدریــس
اهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی برنامه درسی ملی و طبقهبندی جدید بلوم
سطح هدف

اهداف و پیامدها

هدف کلی آشنایی با برنامه  Movie Makerو تولید فیلم کوتاه
 -1دانش آموز با نحوه ساخت کلیپ و فیلم کوتاه آشنا شود
اهداف

 -2دانش آموز نرم افزارهای ویرایش و ساخت فیلم را نام ببرد

مرحله ای  -3دانش آموز روش های ساخت فیلم کوتاه را نام ببرد
 -4دانش آموز با برنامه مووی میکر یک فیلم کوتاه تولید کند

هدفهای رفتاری آموزشی

اهداف (با رعایت توالی محتوای درسی)

حیطه و سطح

انتظارات در پایان آموزش

در بلوم

فراگیران ساخت فیلم مجاز را از مظاهر اخالقی می دانند

شناختی  -آگاهی

دانش آموزان نقش برنامه ها و نررم افزارهرای ویرای ری را در

شناختی

ساخت فیلم کوتاه می دانند.

کاربرد

دانش آموز هنگام کار با برنامه ها و نررم افزارهرای ویررایش و

عاطفی

ساخت فیلم  ،خدا را ناظر بر اعمال خود می داند

درونی شدن ارزش ها

فراگیر قالب ها و فرمت های فیلم را می شناسد.

شناختی
آگاهی

فراگیر روش نصب برنامه مووی میکر را می داند

شناختی – کاربرد

دانش آموز طریقه ساخت فریلم کوتراه برا عکرم و موزیرک را

شناختی

توضیح می دهد

کاربرد

فراگیر انواع کلیپ ها و فیلم های کوتاه خود و دیگران را با هم

شناختی

مقایسه می کند.

ارزش یابی

عناصر برنامه درسی ملی
تعقـل ،ایمـان ،علـم ،عمـل و اخـالق
عنصر

عرصه ارتباط با
خلق

خلقت

اخالق

*

*

*

تعقل

*

*

ایمان

*

علم

*

*

علم

*

*

علم

*

*

عمل

خود

خدا

*

*

*

*
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رئوس
مطالب
مواد و
رسانههای
آموزشی

دانش آموزان می توانند برا داشرتر رایانره و نررم افرزار مرووی

روانی  -حرکتی

میکر فیلم کوتاهی را بسازند یا آن را ویرایش کنند

اجرای عمل بدون کمک

عمل

*

*

آشنایی با قالب های فیلم
نصب برنامه مووی میکر در ویندوز  7و باالتر
آشنایی با قسمت های مختلف برنامه
نمایش یک فیلم کوتاه که قبال با برنامه مووی میکر ساخته شده
ساخت فیلم کوتاه با برنامه مووی میکر
شبببکه شبباد  -کتببا  -فببیلم آموزشببی مببوی میکببر  .اینترنببت  .گوشببی یببا رایانببه  .میکببروف در صببور
استفاده از رایانه .عکس و فیلم تدریس

پیش بینی فراگیران :
بببا نحببوه کببار بببا رایانببه آشببنا باشببند و همچنببی تببا وببدودی کبباربرد کلی ب و فببیلم کوتبباه در رشببته هببای
رفتار
ورودی
مختلف را بدانند مانند تبلیغا – آموزش – سرگرمی و ...............................
سالم و اووال پرسی  -وضور و غیا – دانش آموزان کامپیوتر در منزل داشته و ترم افزار موی
ایجاد
ارتباط اولیه میکر را بر روی آن نصب کرده باشند .

زمان
 1دقیقه

گروهبندی ،کالس ببه صبور مجبازی در شببکه شباد مبی باشبد و بایبد دانبش آمبوزان در راس سباعت در کبالس درس
در گروه شاد واضر باشند .
مدل و
ساختار
کالسی
روش ایجاد
و تداوم
انگیزه

ارزشیابی
آغازی

بحث و تبادل نظر درمورد اهمیت و کاربرد فیلم و کلی در دنیای امروزی و استفاده آن در مشاغل
مختلف مانند استفاده در تبلیغا و ( ........در گروه شاد )
طرح سوال متناسب با آموخته های قبلی و بارش فکری از درس جاری
 -1نام چند محیط را نام ببرند که در آن از فیلم کوتاه استفاده می شود مثل شبکه های اجتماعی
 -2سوال درمورد اهمیت ساخت فیلم کوتاه  ،کلی یا نماهنگ
 -3آیا برنامه های ساخت نماهنگ و کلی را می شناسند
 -4آیا تا به وال کلی یا فیلم کوتاهی ساخته اند
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روشهای
تدریس

پرسش و پاسخ – فیلم تدریس  -سخنرانی

ب  :فعالیتهای مرحله حین تدریس

سازی
آماده سازی شبکه شاد

آماده

آماده کردن رایانه ها در منزل و نصب برنامه موی میکر

فعالیت دبیر
تأکید بر رعایت نکات اخالقی هنگام کار با رایانه

فعالیت فراگیران
گوش کردن و تأیید کردن نکات گوشزد شده

مرحله تدریس

تأکید بر رعایت کردن اصول ارگونومی ن ستر جلوی رایانه

گوش کردن  ،سوال پرسیدن  ،و جابه جا کردن خود

تا آسیب به بدن به حداقل برسد.

به صورت ایده آل هنگام کار با رایانه

آموزش نصب نرم افزار موی میکر به صورت فیلم و

نصب همزمان نرم افزار در رایانه روی ویندوزهای 7

گذاشتر آن در شبکه شاد

یا  8و تست و راه اندازی برنامه

توضیح مقدماتی برنامه و بررسی قسمت های اصلی پنجره
اصلی نرم افزار و سپم نمایش یک کلیپ یا فیلم کوتاهی
که قبال ساخته شده است
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بازکردن برنامه در سیستم و کلیک روی قسمت های
مختلف برنامه و همراهی با دبیر جهت یادگیری

زمان
 22دقیقه

آموزش ساخت یک فیلم کوتاه با عکم و موزیک متناسب کار با نرم افزار مووی میکر و ساخت فیلم کوتاه با
و سپم افزودن افکت و جلوه های تصویری

خالقیت در افزودن جلوه های نمای ی

پاسخ به سواالت دانش آموزان

ادامه ساخت کلیپ و افزودن متر روی فیلم

آموزش نحوه ذخیره فیلم در قالب استاندارد

اتمام ساخت و ذخیره کلیپ آهنگیر و زیبا و ذخیره
آن در رایانه و سپم فرستادن آن برای دبیر

فعالیتهای در وبی آمبوزش و سبباخت کلیب  ،نماهنبگ  ،اسالیدشببو و فبیلم کوتبباه دبیبر و دانبش آمببوزان سبعی دارنببد
خالقانه
خالقیببت و ابتکببار را سببر لووببه کارشببان قببرار دهنببد تببا بتواننببد کلی ب هببای خالقانببه و نببویی بسببازند کببه
دانشآموزان بیشتری اثر را در مخاطب داشته باشد.
ج  :فعالیتهای تکمیلی
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ارزشیببابی

دبیر پس از دیدن فیلم های کوتاه با توجه به معیارهای زیر ارزشیابی خود را انجام می دهد :

خالقیببت وابتکببار –– زیبببا و آهنگببی بببودن – اوتببرام بببه مخاطببب – اسببتفاده از آهنببگ و
تصاویر مناسب – متنوع بودن موضوع
و سپس از دانش آمبوزان خواسبته مبی شبود فبیلم هبا را ببرای معلبم بفرسبتند  .معلبم بنتبری
ها را در گروه شاد قرار می دهد .

جمعبندی بیببان خالصببه درس و آمببوزش هببای قبلببی و دریافببت دیببدگاه هببای فراگیببران توسببط دبیببر و
و ساخت بیببان تجربیببا و ارااببه راه کببار و ابتکببارا جدیببد توسببط دانببش آمببوزان و جمببع بنببدی و رفببع
دانش جدید اشکاال اوتمالی تولیدا
تعیی
تکالیف و
اقدام بعدی

با توجه به کبار عملبی در ایب پودمبان از دانبش آمبوزان خواسبته مبی شبود فبیلم هبای کوتباه
خببود را بببرای هببم کالسببی هببا ارسببال و بببازخورد خببود را دریافببت کننببد .همچنببی در منببزل
کلیپی با موضبوع دلخبواه ( ورزشبی – مبههبی – اجتمباعی یبا  ) ...تنیبه کننبد و جنبت دیبدن
هم کالسی ها در گروه شاد قرار دهند .

معرفی سایت کاروفناوری کالله جنت دانلود نرم افزار و فیلم های آموزشی نحوه سباخت کلیب ببا
معرفی منابع مووی میکر
حضور به موقع در کالس از ابتدا تا آخر .
ارایه تکالیف در ابتدای کالس  .آمادگی برای پاسخ به سواالت درس داده شده .
قوانی کالس حضور فعال در کالس به ایر منطور که اگر سوال پرسیده می شود منفعل نباشند .
مجازی

از مکالمه های غیر درسی خودداری شود .
اگر نظر و پی نهادی دارند بگویند .
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