یک ش یوهنامة نظاممند ارزش یابی ،باید مؤلّفههایی چون هدف ،نقش و جایگاه ارزش یاب ،زمان و
دورة ارزش یابی ،ابزار و روشهای گردآوری اطّالعات ،معیارهای قضاوت ،سیستم نمرهگذاری و بازخورد،
و نوع استفاده از نتایج ارزشیابی را روشن سازد .در این برنامه مؤلّفههای شیوهنامة ارزشیابی به شرح زیر تبیین
میشود.
اهداف ارزشيابي :در برنامة تفكّر و س واد رسانهای ارزشیابی با هدف ارائة بازخوردهای مستمر به یادگیرنده
و یاددهنده برای ش ناسایی نقا عع

و قوتت خود و برنامه ،اناام اقدامات جبرانی ،تعیین میزان دستیابی به

انتظارات عملكردی برنامه و تصمیمگیری جهت ارتقای دانشآموز به پایة باالتر اناام میگیرد.
ارزش يابيکننده :نقش ارزش یاب بر عهدة معلّم ،دانشآموزان و اولیای دانشآموزان است .خودارزیابی در
این برنامه جایگاه ویژهای دارد؛ زیرا نگاه به دانشآموز به عنوان یک فرد متفكر انتخابگر كه بیش و پیش
از همه خود باید خود را ارزیابی كند یكی از اصول اساسی برنامه است.
زمان و دورۀ ارزش يابي :ارزش یابی پیشرفت تحصیلی این برنامه از نوع ارزشیابی فرایندی و ارزشیابی پایانی
است ارزشیابی فرایندی كه به صورت مستمر اناام میشود توسط معلّم ،دانشآموزان و اولیای دانشآموزان
اناام میش ود .در ارزش یابی مس تمر نقش یادگیرنده وارسی عملكرد خود به منظور شناسایی نقا عع

و

قوتت خود و تالش برای بهبود عملكرد آینده می باشد .نقش معلّم در ارزشیابی مستمر شناسایی نقا عع
و قوتت خود ،دانشآموز و برنامه و اناام اقدامات جبرانی برای بهبود آموزش از یک س و و تص میمگیری
درخصوص ارتقای دانشآموز از سوی دیگر است .نقش اولیا وارسی عملكرد فرزند خود در خانه در رابطه
با بهرهمندی از رس انهها به منظور ش ناسایی نقا عع

و قوتت فرزند خود و كمک به بهبود عملكرد آیندة

او می باشد.
ابزار و روشهای ارزش يابي :انتخاب روشها و ابزار متنوتع و مناس

ارزش یابی پیشرفت تحصیلی به عنوان

یكی از مهم ترین مس ائ آموزش وپرورش ،در راس تای غنی شدن این بخش از فرایند آموزش ،نقشی مهم
ایفا میكند .در گردآوری اطّالعات جهت ارزش یابی پیشرفت تحصیلی این برنامه از شش نوع ابزار استفاده
میشود.
1

برگة ثبت مشاهدات یا بازبینه (چکلیست) كه توسط معلّم در هر جلسه برای تعدادی از دانشآموزان

تكمی میشود (حداق  2بار در هر نوبت تحصیلی).
غيرقابل استناد
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 2برگة ثبت مشاهدات یا بازبینه (چکلیست) كه توسط اولیا در هر نوبت تحصیلی تكمی میشود.
 3برگههای فعتالیت كتاب دانشآموز كه نقش پوشة كار دانشآموز را از ابتدا تا انتهای سال تحصیلی ایفا
میكند.
 -4برگههای خودارزیابی هر نیمسال تحصیلی ،موجود در كتاب دانشآموز
 -5برگة ارزیابی طرحها (پروژههای) تولیدی دانشآموزان (پروژههاي توليدي در نوبت اول شامل تكاليف
فعّاليت در خانه و در نوبت دوم شامل تكاليف فعّاليت در خانه و انتخاب و اجراي يك پروژة كلي در طول
نيمسال تحصيلي است).
 -6آزمون عملكردي ( 2بار در طول سال؛ يكبار در هر نوبت تحصيلي).
نمرهگذاری :نمرهگذاري اين برنامه بر اساا

ناام نمرهگذاري  22نمرهاي اسات 22 .نمره به ارزشيابي

مستمر و  22نمره به ارزشيابي تراكمي تخصيص مييابد .توزيع نمره به شرح زير است.
 01 نمره مشاهدة رفتار
 8 oنمره مشااااهدة رفتار دان آموز در تحليل توليدات رساااانهاي در فرايند يادگيري در
مدرسه كه توسط معلّم داده ميشود.
 2 oنمره مشاااهدة رفتار فرزند در بهرهمندي و تحليل توليدات رسااانهاي در خانه توسااط
اولياا (اولياا نمرهدهنده نيساااتند بلكه برگر ارزيابي مختص اوليا را تكميل ميكنند ،به
تكميل برگر ارزيابي توسط اوليا نمره داده ميشود .درصورتيكه اوليا فاقد چنين توانايي
باشند  02نمره به مشاهدة رفتار توسط معلّم اختصاص مييابد).
 01 نمره ارزيابي تکالیف و طرحها (پروژة) تولید پیام رسانهای
 8 oنمره توسط معلّم
 2 oنمره به فعّاليتهايي كه با همكاري اوليا و مربيان انجام و توسااط گروه داوري اوليا و
مربيان ارزيابي ميشود.
مجموع اين نمرات  22نمره مستمر را تشكيل ميدهد.
 01 نمره آزمون عملکردی پايان نیمسال تحصیلي
در آزمون عملكردي در روز مشااخصااي در زمان امتحانات ،دان آموزان محتواي توليدات رسااانهاي
جديد ارائه شاده براي كل كس (فيلم ،تصوير ،متن ،شعر و  )...را براسا سؤاالت مطرح شده در برگر
آزمون تحليل كرده و پاس ا هاي خود را بهصااورت كت ي در برگر امتحاني مينويسااند .برگههاي پاس ا
مانند برگههاي امتحاني ساير درو در مدرسه نگهداري ميشود.
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برگه پيشنهادی ثبت مشاهدات معلم
ردیف

عملكرد
1

علی اشكانی

دانشآموزان

فرامرز حیدری

نام ونام خانوادگي

محتوای پی امهای رس انهای را تاحدودی
درك میكند.

2

فرستندة پیام را تشخیص میدهد.

3

توانایی تحلی و ارزیابی اهداف تولیدات
رسانهای را دارد.

4

س عی میكن د پی امه ای رس ان های را
آگاهانه گزینش كند.

5

با پیامهای رسانهای مواجهه نقّادانه دارد.

6

ب ازنم اییها و كلیش ه ها را در تولیدات
رسانهای تشخیص میدهد.

7

روش ه ا و فنون اقن اع را در تولی دات
رسانهای تشخیص میدهد.

8

روش ه ا و ف نون اقن اع را در زن دگی
روزمره و تولیدات رس انهای خود به كار
میبرد.
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9

در تحلی های خود از تفكر س یس تمی
استفاده میكند.

11

برای مدیریت مص رف بهینه از رس انهها،
اصول و قواعدی برای خود وعع میكند.

11

برای مدیریت مص رف بهینه از رس انهها
تالش میكند.

 12بیاخالقیه ای رس ان های را تش خیص
میدهد.
13

برای رعایت معیارهای اخالق رس انهای
تالش میكند.

 14در تحلی

محتوای رس ان هها و نقد آراء

دیگران انصاف را رعایت میكند.
15

از زبان ص حیح و دقیق برای ارائة افكار،
نظرات و تص میم ه ای خود اس تف اده
میكند.

16

آداب گف توگو ه ای جمعی را رعایت
میكند.

17

ب ا دیگران همفكری و برای رس یدن به
توافق تالش میكند.

4Page

 18ایدههای خود و دیگران را ارزیابی كرده
و به چالش میكشد.
 19از تا ارب خود معنا و مفهوم اس تخرا
میكند.
 21توانایی خود ارزیابی بر اس ان انتظارات
عملكردی برنامه را دارد.
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با توجّه به دروسي كه خوانديد و فعّاليتهايي تاكنون انجام داديد .جدول زير را تكميل كنيد.
رديف

بسيار زياد()4

زياد ()3

0

كم ()2

عملکرد

بسيار كم()0

مقیاس

محتواي پيامهاي رسااانهاي را تاحدودي درك ميكنم( .متن ،زيرمتن و فرامتن
را تشخيص ميدهم).

2

فرستندة پيام را تاحدودي تشخيص ميدهم( .درك اينكه چه كسي اين پيام را
خلق كرده است)

3

توانايي تحليل و ارزيابي اهداف توليدات رسانهاي را تاحدودي دارم.

4

برنامههاي تلويزيوني را نس ت به ق ل دقيقتر مشاهده و تحليل ميكنم

5

تسش ميكنم با پيامهاي رسانهاي نقّادانه مواجه شوم.

6

بازنماييها و انگارههاي (كليشاهها) را در توليدات رساانهاي تاحدودي تشخيص
ميدهم.

7

روشهاا و فنون اقنااع را در توليادات رسااااناهاي تحليال ميكنم و تاحدودي
تشخيص ميدهم.

8

سعي ميكنم روشها و فنون اقناع را در زندگي روزمره و توليدات رسانهاي خود
به كار برم.

9

با مصرف توليدات رسانهاي داخلي ،به توسعه و به ود اين محصوالت كمك
ميكنم.

02

انواع متون رسانهاي را تشخيص ميدهم.

00

براسا نحوة گزين  ،چين و اختصاص زمان به اخ ار ،تا حدودي
جهتگيري رسانههاي خ ري را تشخيص ميدهم.
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رديف

بسيار زياد()4

03

در انجام تكاليف فعّاليت در خانه پشتكار دارم.

04

در تحليل محتواي رسانهها و نقد آراء ديگران انصاف را رعايت ميكنم.

05

از زبان صحيح و دقيق براي ارائر افكار ،نارات و تصميمهاي خود استفاده
ميكنم.

06

آداب گفتوگوهاي جمعي را رعايت ميكنم.

07

با ديگران همفكري و براي رسيدن به توافق تسش ميكنم.

08

آرا و نارات خود و ديگران را ارزيابي كرده و به چال

09

از تجارب خود معنا و مفهوم استخراج ميكنم.

22

توانايي خود ارزيابي را دارم.

زياد ()3

02

نشرياتي مانند مجست و روزنامهها را تاحدودي آگاهانهتر مطالعه ميكنم.

كم ()2

عملکرد

بسيار كم()0

مقیاس

ميكشم.

فراواني (تعداد) هر ستون
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بازبینة (چكلیست) ارزيابي دانشآموز توسط اولیا  -نیمسال اوّل تحصیلي
با توجّه به تغييرات كمي و كيفي مصرف رسانهاي فرزند خود ،جدول زير را تكميل كنيد.
رديف

بسيار زياد()4

زياد ()3

0

كم ()2

عملکرد

بسيار كم()0

مقیاس

راجع به محتواي برنامههاي تلويزيوني ،بازيهاي ويدئويي ،كتابها ،روزنامهها و
 ...دقيقتر از گذشته اظهار نار ميكند.

2

راجع به برخي روشها و فنوني كه براي بررسي برنامههاي تلويزيوني ،بازيهاي
ويدئويي ،كتابها ،روزنامهها و  ...در مدرسه ياد گرفته در خانه صح ت ميكند.

3

برخي روشها و فنوني كه در در

تفكّر و ساااواد رساااانهاي ياد گرفته هنگام

تماشاي فيلم ،بازي ويدئويي و  ...تشخيص ميدهد و دربارة آن صح ت ميكند.
4

به همراه ما برخي برنامههاي تلويزيوني را تماشا و تحليل ميكند.

5

تكاليف فعّاليت در خانه را با پشتكار انجام ميدهد.

فراواني (تعداد) هر ستون
توصیف عملکرد

امضا
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با توجّه به دروسي كه خوانديد و فعّاليتهايي تاكنون انجام داديد .جدول زير را تكميل كنيد.
رديف

بسيار زياد()4

زياد ()3

0

كم ()2

عملکرد

بسيار كم()0

مقیاس

محتواي پيامهاي رسااانهاي را تاحدودي درك ميكنم( .متن ،زيرمتن و فرامتن
را تشخيص ميدهم)

2

فرستندة پيام را تشخيص ميدهم( .درك اينكه چه كسي اين پيام را خلق كرده
است)

3

توانايي تحليل و ارزيابي اهداف توليدات رسانهاي را دارم.
كنم.

4

سعي ميكنم پيامهاي رسانهاي را آگاهانه گزين

5

با پيامهاي رسانهاي مواجهه نقّادانه دارم.

6

بازنماييها و انگارههاي (كليشهها) را در توليدات رسانهاي تشخيص ميدهم.

7

روشها و فنون اقناع را در توليدات رسانهاي تحليل ميكنم و تشخيص ميدهم.

8

روشهاا و فنون اقنااع را در زنادگي روزمره و توليادات رساااانهاي خود به كار
ميبرم.

9

براي مديريت مصرف بهينه از رسانهها اصول و قواعدي براي خودم وضع
كردهام.

02

براي مديريت مصرف بهينه از رسانهها تسش ميكنم.

00

بياخسقيهاي رسانهاي را تشخيص ميدهم.

02

براي رعايت معيارهاي اخسق رسانهاي تسش ميكنم.
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رديف

بسيار زياد()4

04

در تحليل محتواي رسانهها و نقد آراء ديگران انصاف را رعايت ميكنم.

05

از زبان صحيح و دقيق براي ارائر افكار ،نارات و تصميمهاي خود استفاده
ميكنم.

06

آداب گفتوگوهاي جمعي را رعايت ميكنم.

07

با ديگران همفكري و براي رسيدن به توافق تسش ميكنم.

08

آرا و نارات خود و ديگران را ارزيابي كرده و به چال

09

از تجارب خود معنا و مفهوم استخراج ميكنم.

22

توانايي خود ارزيابي را دارم.

زياد ()3

03

در انجام تكاليف فعّاليت در خانه پشتكار دارم.

كم ()2

عملکرد

بسيار كم()0

مقیاس

ميكشم.

فراواني (تعداد) هر ستون
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بازبینة (چكلیست) ارزيابي دانشآموز توسط اولیا  -نیمسال دوم تحصیلي
با توجّه به تغييرات كمي و كيفي مصرف رسانهاي فرزند خود ،جدول زير را تكميل كنيد.
رديف

بسيار زياد()4

زياد ()3

0

كم ()2

عملکرد

بسيار كم()0

مقیاس

راجع به محتواي برنامههاي تلويزيوني ،بازيهاي ويدئويي ،كتابها ،روزنامهها و
 ...دقيقتر از گذشته اظهار نار ميكند.

2

راجع به برخي روشها و فنوني كه براي بررسي برنامههاي تلويزيوني ،بازيهاي
ويدئويي ،كتابها ،روزنامهها و  ...در مدرسه ياد گرفته در خانه صح ت ميكند.

3

برخي روشها و فنوني كه در در

تفكّر و ساااواد رساااانهاي ياد گرفته هنگام

تماشاي فيلم ،بازي ويدئويي و  ...تشخيص ميدهد و دربارة آن صح ت ميكند.
4

با برنامه و زمان بندي مشاااخص از رايانه ،تلويزيون ،تلفن همراه و  ...اساااتفاده
ميكند.

5

تكاليف فعّاليت در خانه را با پشتكار انجام ميدهد.

فراواني (تعداد) هر ستون
توصیف عملکرد

امضا
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مالك ارزيابي

رديف

امتیاز
4

0

انتخاب مهمترين موضوع از نار خود براي انتقال به ديگران

0

دارا بودن ارزش موضوعي

3

تناسب موضوع براي مخاطب فرضي

4

تناسب قالب مورد استفاده براي مخاطب فرضي

5

استفادة بهينه از امكانات موجود

6

دارا بودن ايدههاي خسق

7

انتقال دقيق پيام مورد نار به مخاطب

8

استفاده از حداقل دو من ع معت ر در توليد

3

0

جمع نمرات
نمرة نهايي از  4نمره (جمع نمرات تقسیم بر )8
توصیف عملکرد:

در نوبت دوم حداق  4نمره از  11نمرة پروژه به یک پروژة تولید كه به صورت فردی یا گروهی
اناام میشود تعلق میگیرد.
فهرست نمونه پروژههای پيشنهادی
 نمایش زیباترین نقطة شهر یا روستای خود
 معرفی بهترین غذای محلی
 معرفی فرهنگ غذایی منطقه
 بررسی تأثیر یک نرمافزار ارتباطی تلفن همراه بر خانواده
 بررسی موعوع شایعات در فضای ماازی
 بررسی چگونگی بازنمایی خانواده در تبلیغات و فیلمها در یک بازة زمانی مشخص
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0

 بررسی فنون اقناع در تبلیغات و فیلمها
 بررسی و ارائة نمونههایی از عدم رعایت اصول اخالقی در رسانهها
 بررسی موعوع خشونت در تولیدات رسانهای
 بررسی تحلیلی حقوق مخاط و مصادیق آن
 و ...
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بارمبندی پيشنهادی آزمون عملكردی نوبت اول و دوم سال تحصيلي
ردیف

فصل

آنها را درك میكند.

2

درس

محتوای تولیدات رسانهای را تحلی و پیامهای آشكار و پنهان

، 2 ،1
5 ،4 ،3

بازنماییها و كلیش هها را در تولیدات رس انهای تش خیص
میدهد.

نوبت اول

اهداف و عملكرد

،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
،15 ،13 ،12 ،11 ،8

5

2

6 ،5 ،4

4

2

2

8 ،7

5

2

9

2
4
1
2

3

4

فرستندة پیام را تشخیص میدهد.

3

5

توانایی تحلی و ارزیابی اهداف تولیدات رسانهای را دارد.

3

 11و 11

6

ویژگیها و نشانگرهای مخاط

فعال و منفع را میشناسد.

4

13

-

7

حقوق خود در برابر رسانهها و مصادیق آنها را میشناسد.

4

14

-

8

مؤلفههای س بک زندگی در تولیدات رس انهای را تش خیص
میده د و آنه ا را ب ا ارزشه ا و هنا ارهای جامعه مقایس ه

4

21 ،18 ،17 ،16

روش ه ا و فنون اقن اع را در تولیدات رس انهای تش خیص

میدهد.

نوبت دوم

1

دروس و بارم

3

5

19 ،18 ،17 ،16 ،15

-

4

میكند.
9

برای مدیریت مص رف بهینه از رس انهها ،اص ول و قواعدی
برای خود وعع میكند.

11

بیاخالقیهای رسانهای را در تولیدات و جریانهای رسانهای
تشخیص میدهد.

6

22 ،21

-

1

6

23

-

1
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جمع نمرات

21

21

نمونة سؤاالت آزمون عملكردی
 نمایش قطعهای فیلم ،تص ویر ،بازی ویدئویی جدید توس ط معلم و تحلی آن توس ط دانشآموز به
صورت كتبی در برگة آزمون
 ارائة اخبار روز از چند منبع توسط معلم و مقایسه و تحلی آنها توسط دانشآموز به صورت كتبی
 ارائة بخش ی از متن یک مقاله ،داس تان و  ...در برگة آزمون و تحلی آنها توس ط دانشآموز به
صورت كتبی
 ارایة یک مطالعة موردی در برگة آزمون و تحلی و استخرا نكات كلیدی و دیدگاههای موجود
در آن توسط دانشآموز
 ارائ ة چن د مطالعة موردی در برگة آزمون و مقایس ة نكات كلیدی و دیدگاههای موجود در آنها
توسط دانشآموز
 و ...
نكته:
نمرة ش هریور و دی ماه دانشآموزان الزمالتعلیم روزانه ش ام میانگین  21نمره ارزشیابی مستمر و
 21نمره آزمون پ ایانی خواهد بود 21 .نمره ارزش یابی مس تمر براس ان اناام یک پروژة تولید پیام
رس انهای و تحوی آن در روز آزمون ،و  21نمره آزمون پایانی براس ان آزمونی با بارمبندی پیشنهادی
خرداد ماه خواهد بود.
ارزشيابي داوطلبان آزاد ،بزرگساالن و آموزش از راه دور
ارزش یابی دانشآموزان بزرگس ال و آموزش از راه دور ش ام  21نمره ارزشیابی مستمر و  21نمره
آزمون پایانی خواهد بود.
نمرة داوطلبان آزاد ،بزرگس االن و دانشآموزان مدارن آموزش از راه دور ایرانی خار از كشور
(الكترونیكی) كه امكان حض ور فیزیكی در مدرس ه را ندارند ،میانگین  21نمره ارزش یابی مس تمر
براس ان اناام یک پروژة تولید پیام رس انهای و  21نمره آزمون پایانی براس ان آزمونی با بارمبندی
پیشنهادی خرداد ماه خواهد بود.
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نمرة دانشآموزان آموزش از راه دور داخل كشور كه امكان حض ور فیزیكی در چند جلسه در
مدرس ه را دارند ،ش ام  21نمره ارزش یابی مس تمر براسان مشاهدة رفتار در جلسات حضوری ،اناام
یک پروژة تولید پیام رس انهای و  21نمره آزمون پایانی براس ان آزمونی با بارمبندی پیش نهادی خرداد
ماه خواهد بود.
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