




...دهکده جهانی واقعیت پیدا کرده است

























...اما عجیب اینجاست









...نه! دنیای عجیبی است





...یا با سپر یا بر سپر 



مخاطب عالف/ مخاطب فعال 



مخاطب منفعل

مخاطب فعال

مخاطب 
هوشمند

تولیدکننده 
خالق



سواد رسانه ای چیست و چه می کند؟



تولید

رسانه ای

یرسانه شناس

قادیمنطق وتفکر انت

رژیم مصرف رسانه ای

(سواد رایانه ای)سواد دیجیتال 

هرم آموزش سواد رسانه ای

پیامفرستندهناظر به 

خود پیامناظر به 

پیامگیرندهناظر به  ۱

۲

۳



چه 
جایی؟

چه 
وقتی؟

چه 
مقدار؟

چه 
چیزی؟

چه 
کسی؟

برای چه کسی؟ چه چیزی را؟ به چه مقداری؟ در چه وقتی؟ و در چه جایی؟ توصیه می کنیم

رژیم مصرف رسانه ای: گام اول



منطق و تفکر انتقادی: گام دوم



جنگ روایت ها

منطق و تفکر انتقادی



کرده  است؟چه کسی این پیام را ایجاد فرستنده ۱

ین افراد مختلف چه برداشت هایی می توانند از ا
پیام داشته باشند؟

مخاطب/ گیرنده  ۲

چرا این پیام ارسال شده؟ هدف/ نیت  ۳
ام از چه فن هایی برای جلب توجه مخاطب به پی

استفاده شده است؟
ابزار/ تکنیک  ۴

چه ارزش ها، سبک زندگی و جهان بینیی ای در
این پیام بازنمایی شده است؟

پیام/ محتوا  ۵

مانده چه حقیقت یا واقعه ای در این پیام ناگفته
است؟

سطرهای سپید ۶

شش سؤال اساسی سواد رسانه ای

منطق و تفکر انتقادی



ی مبانی معرفتی، اجتماعی و تااری آموزش
مورد نیاز م اطب مبانی اندیشه ۱

دانییش شناسییایی و اراوییه روش )آمییوزش منطیی  
(درست اندیشیدن

علم منط  ۲

ه ای آشنایی با فن اقناع و بررسی مثال هیای رسیان
فریب و اقناع

فن اقناع ۳

ر دپیام هیای رسیانه ایگفتگوی انتقادی درباره ی
هاحین مصرف آن

گفتگوی انتقادی
سازنده

۴

گویی آشنایی با منابع معتبر علمی و مراجع پاسخ
شبهاتبه

مرجع شناسی ۵

پنج مرحله تجهیز به منطق و تفکر انتقادی

منطق و تفکر انتقادی



جریان شناسی رسانه ها:  گام سوم



رسانه شناسی



نوجوانان را برای ورود به آینده آماده کنیم



نهضت#
سواد

رسانه ای









39



40




