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واحدپارسادبیرریاضیدبیرستانهایاشنویه:تهیهوتنظیم

:پاورپوینتتدریسکتاب

تفکّروسوادرسانهای

دانش،فنیوحرفهایوکارونظری

دهمَپایه

کلیهیرشتهها



چراسوادرسانهای؟
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:تعریفسواد

توانایی خواندن و نوشتن (:قدمت قرنها و هزارها) تعریف سنتی و قدیمی

.به تناسب  نوع دانش ، ابداع مهارت های جدید و پیدایش نهادهای جدید اجتماعی  دارای تنوع است ... تعریف نوین سواد  

چرا سواد رسانهای( ۱)



چراسوادرسانهای؟

اپواینترنتچهارچوبیبهمنظوردسترسی،تحلیل،ارزیابیوتولیدپیامبهشکلهایمختلفازچسوادرسانهای

.رافراهممیکند

اهدافموردتوافقکشورهادرموردسوادرسانهایدرسطحجهانی

...تاریخچه سواد رسانه ای

تجزیه و تحلیل نقّادانه در بهره مندی و تولید پیام های رسانه ای.

فرستندهشناخت فرستنده ، زمینه های شکل گیری پیام رسانه ها، به همراه شناخت عالیق و جهت گیری های سیاسی، اجتماعی ،تجاری و فرهنگی

تفسیر پیام ها و ارزش های  ارسالی از جانب رسانه ها

شناخت و انتخاب رسانه های مناسب برای مخاطبان

دسترسی به رسانه ها برای بهره مندی و تولید پیام.

 1965مارشال مک لوهان :  این واژهپیدایش

 دانمارک و فنالند و سپس کانادا1970دهه ی :آموزش اولین

 و بیانیه ی گرانوالد1982توسط یونسکو  : موضوع به شیوه ی جهانیطرح.

 طرح در کتب درسی پایه ی دهم 2016شمسی و سال 80دهه ی طرح اولیه در :ایراندر

چرا سواد رسانه ای(  ۲)



چراسوادرسانهای؟

انههاتوانایینقدوبررسیهوشمندانهوتولیدمؤثرپیامومدیریتبهرهمندیازرس:هدفکتابدرپایهیدهم

برنامه ریزی-2تحلیل رسانه -1

تشخیص پیام های آشکار و پنهان تولیدات رسانه ای

تشخیص بازنمایی ها در تولیدات رسانه ای

تشخیص شیوه های اقناع در تولیدات رسانه ای 

تشخیص اهداف و انگیزه های ارسال کنندگان پیام

تشخیص ارزش ها و سبک زندگی در تولیدات رسانه ای

برنامه ریزی برای اجرای پروژه

برنامه ریزی برای مصرف بهینه ی رسانه ها

چرا سواد رسانه ای( ۳)



(ساعتآموزشی6)ماورسانهها

پیامهمبرگری:2درس

رسانهدرگذرزمان:1درس

(1)پنجگانهیسوادرسانهای:3درس

رسانه در گذر زمان( ۴)



(رسانهدرگذرزمان)ماورسانهها

!مجوز مالکیت رادیو

«رسانه چیست؟»دیدن فیلم 

رسانه در گذر زمان(  ۵)

کدام رسانه ها را دوست دارید و استفاده می کنید؟
سال دیگه ؟80سال دیگه در مورد زندگی شما چ می گویند؟ 20

را؟رسانه ها موجب بهتر شدن زندگی و احساس خوشبختی درانسان ها می شود ؟ چ
؟تمهمترین مسائل خوب یا بدی که رسانه ها پیش روی انسان قرار می دهند چیس

واکنش شما در قبال اخذ مجوز رادیو؟
آن زمان به نظر شما چگونه بود؟

تفریح  جوانان همسن شما چطور بود؟

4فعالیت گروهی  صفحه 

../کتاب تفکر و سواد رسانه ای/فیلم های  قسمت اول کتاب تفکر و سواد  رسانه ای/فیلم های درس ۱  سواد سانه ای/رسانه چیست؟.mp4
../کتاب تفکر و سواد رسانه ای/فیلم های  قسمت اول کتاب تفکر و سواد  رسانه ای/فیلم های درس ۱  سواد سانه ای/رسانه چیست؟.mp4


(رسانهدرگذرزمان)ماورسانهها

رسانه در گذر زمان(  ۶)

Radioفنآوری Frequency Identification
بازشناسی امواج رادیویی

:انواعاینترنتدراینترنتهمهچیز

اینترنت اشیاء و حیوانات :M2M هوشمند شدن اشیاء

و داد و ستد اطالعاتی بدون دخالت انسان 

(2020میلیارد دستگاه تا26و بیش از 2015میلیارد دستکاه در 4.9)

بیوتکنواوژی و نانو تکنولوژی:   رسانه های پوشیدنی

لیورودی انسان به ماشین در هر شک: اینترنت انسان

کلتولید داده و مراودات آن به هر ش: اینترنت دیجیتال

تفریح  جوانان همسن شما چطور بود؟



(رسانهدرگذرزمان)ماورسانهها

رسانه در گذر زمان(  ۷)

«تلفنهمراه»نمایشفیلم
و

«یکروزشیشهای»

نقشوجایگاهشمادراینآیندهچیست؟

چه ود؟ آیا همه این پیشرفت ها می تواند جایگزین ارتباطات میان فردی ش

نیست؟«ارتباطات رسانه ای »هست که در  « ارتباطات انسانی»ویژگیهایی در 

کدامیک  در چنین آینده ای جایگاه انسان نسبت به فناوری اشیا چیست؟

واهد آیا جایگاه و سطح تفکر در انسان افزایش پیدا خدیگری را به خدمت می گیرد؟ 

کرد؟ چرا؟

 ه یافته های ک... با نگاه به زندگی انیشتین ابوعلی سینا و زکریای رازی و

اشت،خود را زمانی ارائه دادند که تعداد بسیار کمی فناوری و رسانه وجود د

ت؟ چرا؟ آیا می توان ادعا کرد که سطح دانش و تفکّر این افراد نسبت به آیندگان کمتر بوده اس



(رسانهدرگذرزمان)ماورسانهها

رسانه در گذر زمان(  ۸)

رسانه ،
رسانه ی فردی ،

رسانه ی جمعی
، معنا ابزاری است که فرستنده

به ( پیام)و مفهوم خود را

گیرنده انتقال می دهد

کمک ابزاری است که فرستنده به

عداد آن، امکان فرستادن پیام به ت

ده محدود، مشخص، طبقه بندی ش

. داردو قابل کنترلی از مخاطبان را

تلفن همراه

ابزاری است که پیام را به 

آسانی و هزینه ی کم بهسرعت،

ابل  گوناگون و غیر قتعداد انبوه،

.   کندکنترلی از مخاطبان منتقل می

تلویزیون



(رسانهدرگذرزمان)ماورسانهها

رسانه در گذر زمان(  ۹)



(رسانهدرگذرزمان)ماورسانهها

در گذر زمانرسانه (  ۱۰)

:فعالیّت در خانه ت؟خواهد داش چالش اهییو مزایادنیای آینده رساهن ای، هچ 
چالشهامزایا

کاهش هزینه های آموزش

همگانی کردن آموزش

غلبه بر محدویت های زمانی و مکانی

کاهش هزینه های انرژی و کاغذ

افزایش امکان هم افزایی و تعامل جمعی و گروهی

افزایش کیفیت و کمیّت یادگیری

دسترسی سریع و وسیع به منابع

دور شدن از تعامالت اجتماعیو انسانی

مشکالت دسترسی به اینترنت و فناوری

دشواری زبانی و فرهنگی

کاهش امکان استفاده چهره به چهره از استاد

کاهش امکان انتقال احساسات بی واسطه

فردگرایی و تک بعدی شدن

سرریز اطالعات و احتمال کاهش عمق آموزش



یک پایان فصل یک ردس


