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تعاریف و مفاهیم

ش رسانهای»
در سامانه آموزشی کشور فرانسه از مفهوم «آموز 
( )Education aux mediasبــه جــای آنچه در کشــورهای
انگلیســیزبان «ســواد رســانهای» ( )Media literacyنامیده
میشود ،استفاده میکنند .دامنه اختالف ایندو مفهوم بیش
ش رســانهای یک روش و
ت واژگانی اســت :آموز 
از یک تفاو 
سواد رســانهای نتیج ه این روش است؛ همانطور که آموزش
مهارتهای ارتباطی یک روش آموزشی و مهارتهای ارتباطی
فرآورده آن اســت .آموزش رسانهای سازوکاری است که برای
نیل به ســواد رســانهای مطلوب در نظر گرفته شده است .در
آموزش ،اصول و چارچوبهای مشخصی وجود دارد ،ولی سواد
نسبی است و کیفیت آن به بضاعت ،امکانات و عالقهمندیهای
آموزشگیرنده نیز بستگی دارد .وقتی قرار است در مورد سواد
رسانهای کســی ،یعنی دانســتههای او در کار با/در رسانهها
صحبت کنیم ،با چارچوب مشخصی روبهرو نیستیم و نمیتوانیم
در این زمینه به او ایراد بگیریم که ســواد رسانهای کمی دارد،
مگر اینکه کارشناس ارتباطات باشد .اما ،به آموزش رسانهای
(یعنی ساز وکار) میتوان ایراد گرفت .اگر بر «آموزش رسانهای»
متمرکز شویم ،به آنچه مناسب و متناسب است میرسیم ،اما با
تمرکز بر «سواد رسانهای» ،به کلنگری دچار خواهیم شد .در
این مورد میتوان اضافه کرد:
سواد رسانهای دانستههایی است که بر مبنای آنها شهروندان
میآموزند چگونه یک بیننده فعال ،بهرهبردار مستقل یا کنشگر
ارتباطات رسانهای باشند .این دانستهها ،عموم ًا ،در زمینههای
زبان ،فناوری ،ســاختار ارائ ه پیــام ،مخاطبان ،تولیدکنندهها و
نوعشناسیرسانههاهستند.

ت که
مهارتهای رســانهای همان مهارت کار با رسانههاســ 
هم در حوزه تخصصی ارتباطات مطرح میشود و هم ب ه طور
عمومی در بحث سواد رسانهای .اما ،کسی که به طور تخصصی
با مهارت کار با رسانهها آشناست ،ضرورت ًا باید با بحثهای حوزه
عمومی سواد رسانهای آشنا باشد.
نقد رســانه به تجزیه و تحلیل و تفسیر کارکردهای صنعتی
رسانهها ،نحوه مدیریت و گردش اطالعات در رسانهها ،قدرت
تبلیغات و غیره میپردازد و رویکردی چالشی دارد.
جامعهشناسی رسانه شاخهای از جامعهشناسی است که رسانهها،
محتوای رســانهها ،تاریخ رسانهها ،تأثیرات رسانهها و غیره را
بررسیمیکند.
توجه به تمایــزات و تفاوتهای این حوزهها در بحث آموزش
بسیار مهم اســت .در مقاطع تحصیلی ابتدایی و متوسطه در
فرانسه ،آموزش رسانهای بیشتر بر آشنایی با ابزار کار ،مشاغل
مرتبط و روشهای کاربری شــخصی فناوریهای ارتباطی از
جنبههای شهروندی تأکید دارد .متون و تعاریف ،زبان ،رنگ،
تکنولوژی و فرم ارائ ه تصاویر و ویدئوهای آموزشی تهیهشده در
این زمینهها بسیار مثبتنگر و جذاب است و احساس خوبی برای
کسب مهارتهای اطالعاتی و ارتباطی به کودکان و نوجوانان
میبخشد .حتی چالشی بودن محتوا نیز موجب پرهیز از ارائه آن
در فرمی جذاب و دیدنی نمیشود و انیمیشنها و داستانهایی با
موضوع رسان ه که قهرمانهای آنها کودکان و نوجوانان هستند،
برای ایجاد همذاتپنداری در مخاطب ،بسیار به چشم میخورند.
آموزش رسانهای در فرانسه

آموزش رسانهای که در نظام آموزش و پرورش فرانسه از سال
اول دبستان شروع میشود و همزمان تحت پوشش و حمایت
رادیو و تلویزیون فرانســه قرار میگیرد ،شش محور اصلی را
اساس کار خود قرار داده است:
زبان :ســنگ بنای ارتباطات یا به عبارتی ارتباطساز است.

رسانههای گوناگون مثل جراید ،اینترنت یا رادیو و تلویزیون به
اشکال مشابه حرف نمیزنند و هر یک زبان خاص خود را دارند.
همین تفاوتها پای ه و اساس آموزش «زبانشناسی رسانهها» و
کسب مهارتهای زبانی آنها قرار گرفته است.
فناوری :یکی از عوامــل تأثیرگذار بر ارتباط بین طرفین
ارتباطی است .وزن کلمات بهقدر شوک تصاویر نیست و تصاویر
رنگی نسبت به نمونههای سیاه و سفید احساس باورپذیری را
بیشتر در مخاطب به وجود میآورند .این دو نمون ه بارز ،مصداق
روشــنی از اهمیت بهرهمندی از فناوری برای ارتقای کیفیت
ارتباط اســت و لذا ،آموزش فناوریهای مرتبط با ارتباطات و
رسانهها در چارچوب آموزش رسانهای ضروری به نظر میرسد.
روش عرضــه پیام :اصل اساســی در تأثیرگذاری پیام،
به تعبیری ،روش ارســال آن است .رابطه محتوا و قالب مثل
رابطه بین یک ســاختمان و در ورودی آن است .مارشال مک
لوهان میگوید« :رسانه پیام است» .سواد رسانهای این مطلب
را به بحث میگذارد و مربیها با بررسی جداگانه این دو (پیام
و رســانه) ،تأثیر و تأثر آنها را بر هم با دانشآموزان بررســی
میکننــد .این کار هم نیازمند وقت اســت و هم «همراهی-
آموزش»؛ پارامترهایی که در مدرسههای ابتدایی و راهنمایی
امکان آنها پیش نمیآید.
مخاطب :گیرنده پیام است .رسانه برای نیل به هدف خود و
ی و زبان انتقال پیام به مخاطب را بسیار دقیق
تأثیرگذاری ،فناور 
انتخاب میکند .بنابراین ،در حین مطالعه یک مقاله باید آن را
نقد کرده و از خود پرسید« :برای چه کسی» نوشته شده است؟
چنین قابلیتی ذاتی نیست و به همین دلیل در سامانه آموزش
رسانهای در مدرسههای فرانسوی تعلیم داده میشود.
تولیدکننده :فرســتنده پیام اســت و بدون او ارتباطی رخ
نمیدهد .گاهی برای شناسایی آنچه عنوان میشود ،باید از خود
پرسید« :چه کســی این حرف را پیش کشیده است؟»« ،چه

جدول  -۱ساختار درسهای سواد رسانهای بر مبنای محورهای آموزشی در دبیرستانها و هنرستانهای فرانسه
تسلط به زبان فرانسه

قابلیتها

تســلط بــه روشهــای کاربردی
اطالعات و ارتباطات
فرهنگ انسانی

اهداف

 عالقه به خواندن (کتب ،نشریات کاغذی)توگو و بحث
تمایل به ارتباط ،گف 
افزایــش عالقهمندی به تحقیــق و تبادل اطالعــات با محتوای
آموزشی ،فرهنگی ،اجتماعی ،حرفهای همراه با مهارت در:
ش انتقادی و اندیشمندانه در مواجهه با اطالعات موجود
 نگر  -نگرش مسئوالنه در استفاده از ابزارهای تعاملی

دانشآمــوزان باید بتوانند انواع زبانها بهویژه زبان تصویر (انــواع متون ،جدولها و نمودارها،
نمایههای جغرافیایی ،نمایش آثار هنری ،عکاسی و گرافیکهای رایانهای) را بخوانند و از آنها
استفاده کنند.

زندگی در جامعه بر اساس:
قابلیتهای اجتماعی و شهروندی آمادهسازی خود برای زندگی شهروندی
 احترام به خوددانشآموزان باید قادر به قضاوت و صاحب اندیشهای انتقادی باشند تا:
یو
 سطح تفکر یا تعصب نسبت به یک گفتمان ،یک روایت یا یک گزارش را بتوانند ارزیابی کنند - .احتــرام بــه دیگران (مدنیــت ،تحمل ،پرهیز از پیــشداور  بتوانند دالیل و اســتداللهای خردمندانه را از اســتداللهای خودســرانه و ســلطهطلبانه تفکرات کلیشهای) احترام به جنس مخالفتشخیص دهند.
 بیاموزند که چگونه اطالعات را طبقهبندی و اولویتبندی کنند و آنها را در بوته نقد و آزمایشاحترام به حریم خصوصی
بگذارند.
توجــه به اینکه هیچکــس نمیتواند بدون دیگران وجود داشــته
 بتوانند واقعیت را از مجاز تشخیص دهند.باشــد ،با آگاهی از ســهم و نقش ضروری هر کــس در جامعه و
 سواد رسانهای داشته باشند و جایگاه رسانهها و تأثیراتشان در جامعه را بشناسند.ی خود را شــکل دهند و آنها را در بوته آزمایش بگذارند و (از احساس مسئولیت در مقابل دیگران
 بتوانند عقاید و نظرات شــخص طریق آگاهی از تأثیراتشان ،پیشداوریهایی که نسبت به آنها میشود و کلیشهها و تفکرات
قالبی) آنها را درجهبندی کنند.
خوداتکایی و ابتکار عمل

توجوی اطالعات مفیــد و کاربــردی و تجزیه و تحلیــل ،طبقهبنــدی ،اولویتگذاری،
جســ 
سازماندهی و ترکیب آنها

رسانه
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کسی آن را به بحث گذاشته است؟» و حتی «چه کسی برای
مطرح شدن آن هزینه میکند؟» .سؤالی که در پروندههای قتل
عنوان میشود (چه کسی از مردن مقتول سود میبرد؟) در اینجا
نیز مطرح میشــود« :پیام ارسال شده به نفع کیست؟» یا به
عبــارت دیگر «راوی در مراجعه به مخاطب هدف ،به نفع چه
کسی حرف میزند؟»
نوعشناسی :وضعیتسنجی رسانهها نیز از زاویه نوعشناسی
قابل ارزیابی است .موقعیت و شرایط ارسال پیام ،توسط شخصی
انتخاب میشود که پیامی برای شنیده شدن دارد .او میتواند پیام
خود را از راههای مختلفی مطرح کند یا از متغیرهایی گوناگون
در روش ارســال رسانهای خود بهره ببرد .از طریق ن وعشناسی
درمییابیم که دلیل فرســتنده در انتخاب رسانهاش چه بوده و
مث ً
ال چرا جراید کاغذی را به اینترنت یا رادیو و تلویزیون ترجیح
داده یا چرا پیام خود را در نشــریات زنانه یا رایگان انتشار داده

است .به این ترتیب ،مجموع ه امکانات ارتباطی و توضیحات و
انگیزههای انتخاب آنها مورد بحث قرار میگیرند.
آموزش رسانهای در دبیرستانهای فرانسه

آموزش رسانهای در دبیرستانها و هنرستانهای فرانسه در ادامه
آموزشهایی است که از سال نخست در دبستانها آغاز و سپس
در مدارس راهنمایی پیگیری شده و جنبه تقویتی و تکمیلی دارد.
این آموزشها در پنج محور ارائه میشوند:
مقدمهای بر آموزش رسانهای :یک محور عمومی و بهقدر
کافی گســترده که هم ه مباحث مرتبط با شهروندی ،ارتباط با
جهان پیرامون ،ارضای کنجکاوی ،کشف تازهها و مواردی از
این دست را پوشش میدهد که خود اینها میتوانند زمینهای
برای گسترش «فرهنگ مراجعه به اخبار» باشند.
خوانش تصویر :شامل همه موارد مرتبط با تصویر ،تفاوت
انواع تصاویر ،تجزیه و تحلیل تصویر و خوانش تصاویر ثابت یا

متحرکمیشود.
رسانهها به عنوان موضوع درس :فهماندن کارکردهای
رسانهها و رمزگشایی آنها.
رســانهها به عنوان وسایل کمک آموزشی :از رسانهها
برای انتقال متون به صورت منظم بهره گرفته میشود .چنین
حالتی را اصطالح ًا «آموزش از طریق رسانهها» میگویند.
فعالیتهــا و مهارتهــای مرتبــط با رایانــه و تولیدات
دانشآموزی.
دروس مرتبط با آموزش رســانهای که در ســال نخســت
دبیرستانها و هنرستانهای فرانسه (برای سنین  ۱۵تا ۱۶
سالگی) ارائه میشونند با یکدیگر تفاوت دارند و به تناسب
هر یک از مراکز آموزشی تهیه شدهاند .در اینجا تنها به ذکر
موارد مرتبط با ســواد رسانهای در دروس دبیرستانی بسنده
میشود:
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مقدمهای بر آموزش رسانهای

خوانشتصویر

قابلیتهــای مدنظــر :توانایی
آمــوزش زبــان اهداف پیش رو:
خوانــدن و تجزیــه و تحلیــل
فرانسه و ادبیات  -آموزش شهروندی
 آموزش قضاوت و تفکر انتقادی تصاویــر مرتبط با متــون موردت خوداتکایی و بررسی.
 پــرورش قابلیــ مسئولیتپذیری ،ب ه ویژه در مورد کارهای کالســی :تأثیر عکاسی
اطالعات و اسناد (منبعشناسی و بر رمانهای قرن ( 19رمانهای
واقعگرا و طبیعتگرا)
منبعیابی)
خوانــدن و تجزیــ ه و تحلیــل
تصاویر ،ثابت و متحرک

تاریخ و جغرافیا اهداف پیش رو:
 مهــارت در ابــزار و روشهــایویژه ،شــامل «مواجهه با اطالعات
و بهرهبــرداری از آنهــا» با هدف
«شناســایی مــدارک (طبیعــت،
نویســنده ،تاریخ ،شرایط تولید)»
و نقد انواع مختلف اسناد (متون،
تصاویر،نقشهها،گرافیکها،غیره)
 مهارت در روشهای کار شخصیشــامل «افزایــش اظهارنظــر در
دانشآموز و رشــد ابعاد انتقادی
شــخصیت» او بــا اســتفاده از
روشهــای نقــد موتورهــای
توجو و منابع آنالین (برخط)
جس 
که این بخش بر اهمیت کار بر روی
منابع تأکید دارد.

رسانهها موضوع درس
 شناخت طبیعت و کارکرد رسانههایدیجیتال و قواعد کار با آنها
توجو و جمــعآوری و
 توانایی جســ پردازش اطالعات و ارزیابی کیفیت آنها
با ب ه کارگیری هوشــمندانه این ابزارها
(دیجیتال)
 سواد رســانهای :دانشآموزان مدام ازابزاروامکاناتدیجیتالبرایجس 
توجو،
ســازماندهی و تولید اطالعات یا برای
ارتباط در قالب برنامههای درسی خود
استفاده میکنند .از طرف دیگر آنها به
استفاده از فعالیتهای انـــجامشده در
رســانههای مختلف (رادیو ،نشــریات
کاغذی ،دیداری شــنیداریو )...تشویق
میشوند.
 الزم است به دانشآموزان تعلیم دادهشــود که در اســتفاده درســت و دقیق
از روشهــای مختلــف دریافت متون و
خطابهها و استفادهها و ابداعات زبانی،
به عنوان بخشی از رفتارها و شیوههای
ارتباط اجتماعی ،همچون تحلیلگری
منتقدعملکنند.
 هدف معلم ادبیات رشــد خوداتکاییآنها در اســتفاده آزادانه و در عین حال
مسئوالنه از رسانههای نوین ،به عنوان
امکاناتی برای فعالیتهای شهروندی و
توأمان خالقانه است.
 تأکید بر انواع اظهــار و عرضه ،یعنیفهــم و شــناخت مراحل تولیــد انواع
مختلف متن ،ســخنرانی و مکانیسم
رسانهای و شرایط تولید و انتشار آنها
و فهم چگونگی خلق و تأیید یک تفسیر

رسانههاوسایلکمکآموزشی

فعالیتها و مهارتهای رایانهای و
تولیداتدانشآموزی

یک بخش از درس ،اســتفاده مناسب
از فناوریهای دیجیتال در فعالیتها
و تمرینهــای مرتبط بــا درس زبان
فرانسهاست.

حقوق
شهروندی،
قضایــی
اجتماعی

کمک بــه دانشآمــوزان در تبدیل
شدن به شــهروندانی آزاد ،متکی
و به خود و منتقد در دموکراسیای
کــه خواهان فعالیت و مشــارکت
آنهاست (از طریق بحثهای آزاد
و دموکراتیک در کالس)

ریاضی

اهداف پیش رو:
 انجــام یــک تجزیــه و تحلیلانتقادی بر روی نتیجه یک فرمول
 خوانش پویــای اطالعات (نقد،استفاده) توسط دانشآموز با بهره
از متغیرهای گرافیکی ،دیجیتال،
جبری و هندسی

زندگی و زمین

قابلیتهایمدنظر:
 توضیح معانی و جهات تحقیق،کنجکاوی و تفکر انتقادی ،قابلیت
و مهارت در نقد منابع مستند

 از بین انواع اشکال بیان ابراز نظر در یکدموکراسی ،معرفی« :نقش رأیگیری» و
ایجاد یک شبکه اجتماعی
 تأکید بر «تاریــخ و وقایع روز با ترتیبدادن جلساتی با دستاندرکاران معتبر»
برای معرفی مسائل و جنبههای مبتالبه
آنها به دانشآموزان

فیزیک و شیمی منظــر تجربــی :بــه دانشآموز
اجازه میدهد که تصویرگریها و
ارائههایش را با واقعیات مقایســه
کنــد .او بــه ایــن طریــق عقاید
شــخصی ،کنجکاوی و مفاهیم و
جهات انتقا دیاش را رشد میدهد.
زبان زنده

ســامت
جامعه

فعالیتهای تجربی علوم فیزیک و
شیمی بر تکنولوژیهای اطالعات
و ارتباطات تکیــه دارند .تحقیقات
مســتند ،جمــعآوری اطالعــات و
شــناخت اخبار روز علمی قطعاً بر
استفاده مناسب از منابع اینترنتی
متکیهستند.
آموزش دانشآموزان برای بازشناسی و
استفاده آگاهانه از سبکهای مختلف
زبانــی :رســمی ،خانوادگــی ،ادبــی،
ژورنالیستی و ...و اینکه بتوانند کدهای
مختلف نوشتاری و شــفاهی را از هم
تمییز و تشخیص دهند و اختالف بین
اینها را در نظر بگیرند.

و تأثیرات جامعه دیجیتال بر حوزه
سالمت اجتماعی (ســازماندهی
امور شــغلی ،اخــاق ،قوانین در
نظر گرفتهشده برای استفادههای
دیجیتالو)...

 اطالعرسانی و اطالعات (تحقیقات،در بوته نقد قرار دادن و اولویتبندی
دادههــا) ،به عنــوان یکــی از اصول
اساسی دموکراسی با کارهای فردی
یا گروهی بیــن دانشآموزان با معلم
با بهــره از جنبههــای اســتفاده از
فناوریهای اطالعــات و ارتباطات در
آموزش و اینترنت
 تشــکیل یک پرونده ژورنالیستی،توجوی متون تاریخی یا متون
جس 
حقوقی با رجوع به یک پرونده مستند،
انجام یک گــزارش یا مصاحبه ،ارائه
استدالل ،معرفی پروندههای کوچک،
ترکیب و تلفیق یک بحث و ...

 تصاویــر و واقعیــات :برای پاســخبه این ســؤال کــه «چه تصویــری از
طریق رســانهها از یک محل (مثالً یک
بیمارستان)ارائهمیشودوآنبیمارستان
در محل زندگی شما در واقعیت چگونه
است؟»
 اســتفاده از مقالههــای علمــی،مقالههای عمومی و امکانات رسانهای
برای بررســی و مطالعه انواع مشاغل
در جامعه

 توجــه ویژه به تنوع انــواع امکاناتبهکار رفته ،از جمله ضبط صدا ،تصویر،
بولتن اطالعاتی ،گفتوگو و...
 تشویق دانشآموزان به خوداتکایی درخواندن و مطالعه انواع آثار داستانهای
کوتاه یا مقاالت نشریات و...
 انواع اسناد معتبر (متنی ،نمایههایگرافیکی ،صوتی ،تصویــر ،غیره) که
میتوانند در زمینههــای مختلف به
کار روند
 تأکید بر توســعه و رواج ســینِما دردبیرستان برای ایجاد تماس و نزدیکی
بین دانشآموز با نسخههای اصلی آثار
 شناخت و استخراج اطالعات اساسیآثار کوتاه صوتی یا صوتی-تصویری از
یک موضوع روز
 شــناخت نقــاط اساســی بولتــناطالعاتی و اسناد ثبتشــده ساده در
مورد موضوعات شناخته شده
 خوانــدن متــون گزارشــی ســادهو اســتخراج اطالعــات موجــود در
بروشورها،منوها،آگهیها،دستگاههای
بارکدخوان ،تابلوهای شهری ،نامهها،
بروشورها و مقاالت کوتاه نشریهها
 مصاحبــه کردن و مصاحبه شــدنو اعمــال چنــد ابتــکار و خالقیت در
مصاحبهها

 در فنــاوری اطالعــات و ارتباطات،مواجهه و دسترسی به منابع آرشیوی
دیجیتــال یا به شــکل مســتقیمتر
اخبــار روز (گــوش دادن بــه مدارک
به طور مســتقیم یا دانلــود آزادانه،
توجوی منابع در اینترنت ،غیره)
جس 
 ارتباط با مخاطبان در چهارگوشــهدنیا (از طریــق  ،e-twinningویدئو
توگــو،
کنفرانــس ،اتاقهــای گف 
بالکنوتهــای دیجیتــال ،پســت
الکترونیکو)...
 دانشآمــوزان دعــوت شــوند به:مجموعهداری اســناد و طبقهبندی
آنها در پروندهها و سپس بهکارگیری
آنها برای بررسی در کالس

 فناوریهای اطالعــات و ارتباطاتتوجوی اطالعــات و
بــرای جســ 
یادگیری در نقد منابع به کار بروند
 در بحــث «ســامت اجتماعی» ازقابلیتهای دیجیتال برای «استفاده
مطمئــن و دقیــق دانشآمــوز از
فناوریهــای جامعــه اطالعاتی» در
طول زندگی صحبت شود.
 تولیــدات آموزشــی ،تکالیــفدانشآموزان در کالس و خارج از کالس
در قالب یــک محیط کاری دیجیتال
انـجامشود.

رسانه

شماره ،77مهرماه 95
در سازماندهی مباحث درسی،
آموزش
در بخش «اســتفاده از ابزارهای
مهارتهای
فناوری» از ویدئو ،عکاسی و رایانه
شغلی
نام برده میشود.
 در بحث «مشاغل اطالعاتی» دردانشآموز بــرای روزنامهنگاری،
گزارشگری و ...ایجاد حساسیت
میشود.
هنرهای
 ســینِما و دیداری-شــنیداری - :ســینِما و دیداری-شنیداری - :ســینِما و دیداری-شنیداری - :آموزشتجسمی،
آموزشهــای این بخش بر مبنای پالن موضوع یکی از درسهاست .اصــول تشــکیلدهنده پــان ،راه و روش
ســینما ،رقص ،ایجاد ارتباط بین جنبههای عملی
مونتاژ و کارگردانی ،آشــنایی با دورههای
تاریــخ هنــر( ،ساخت اشــکال کوچک) ،نظری
اصلی تاریخ سینما و دیداریشنیداری و
(زبان سینمایی و تجزیه و تحلیل
موزیک،تئاتر
آشنایی با سینمای رئال( :مستند ،مستند،
فیلــم) و فرهنگــی (در نزدیکی و
تخیلی)
تماس قرار گرفتن با آثار و آشنایی
 موســیقی :در بخش «فرهنگ موزیکالبا تاریخ ســینما در رابطه با دیگر
و هنری» ،یکی از ســه موضــوع« ،رابطه
هنرها) صورت میگیرد.
موســیقی با تصویر» اســت که در چهار
 تاریخ هنر :آشنایی دقیق با انواعقســمت آموزش داده میشود« :موسیقی
منابــع اطالعاتی برای بازســازی
و ســینما»« ،موســیقی و چندرسانهای»،
هوشــمندانه تاریخ هنر با بهره از
«موســیقی و تبلیغات» و «صدا ،شلوغی،
توجوی
امکانات مختلف )جســ 
موسیقی»
اســناد و مدارک که باعث مهارت
 هنرهــای تصویــری :در بخــشدر ابزارهــا و روشهــای انتخاب
«مهارتهای مشاغل مرتبط با تصویر»،
منابع (ضبط تصویری و صوتی،
ازروزنامهنگاریتخصصیبحثمیشود.
جمعآوری شــهود ،نســخههای
در مثالهــای مرتبــط با مکان /ســاخت
چاپی ،وبسایت و )...میشود.
موقعیت در رابطه با توزیع و بازاریابی فیلم،
 موسیقی :پرسش از خود دربارهآگهی سینمایی (فیلم) با بهره از گرافیک،
جایگاه آهنگ و موسیقی در زندگی
تصاویر و شعار تبلیغاتی به دانشآموزان
روزمره و در فرهنگ و جامعه امروز
ارائــه میشــود« .البراتوار یــک هنرمند
 «توســعه رســانهها از جملــهمستقل» نیز مطالعه نشریات تخصصی
اینترنت به مثابه یک ناقل قدرتمند،
و نقد آنها را آموزش میدهد.
ارتباط با آثار و تولیدات را افزایش
 هنر صدا :آموزش درباره تبلیغات به عنوانمیدهد».
محلی برای مشــاهده و بررســی درباره
 هنرهــای تصویــری :در بحثروابط بین صدا و موزیک در محیط و برای
چالشها و اهداف ،از رســانههای
اشــخاص ،زیر نظر گرفتن و بررسی یک
نوین در کنار هنرهای تجســمی،
رادیوی محلی ،کار دانشآموزی در مورد
سینِما و عکاسی نام برده میشود.
کارکردهای رادیو ،اهداف و موضوعات آن
یکی از موضوعات« ،بررســی یک
(مردم ،طبیعت اطالعات ،غیره) و الزامات
فرهنگتصویریموجودبرمبنای
آن (مالی ،سازمانی ،حقوقی ،اثربخشی)
اظهــارات و اعالمیههای امروزی»
و جایگاه و نقش موسیقی در آن ،طراحی
است.
صوتــی آن و انتخابهــای تکنیکــیای
 هنر صدا :حوزه وسیع ارتباطاتکه هویــت صوتی آن (تراکــم ،حرکت) را
را کــه بــرای مستندســازی،
تضمینمیکنند
اطالعرسانی یا سرعت بخشیدن به
 بررسی و زیر نظر گرفتن خدمات ارتباطیکار میرونــد امروزه نمیتوان بدون
یک مؤسسه که «از صدا و موسیقی برای
بُعد صدایی سنجید و هوشمندانه
ارزشبخشیمحصوالتش،شناساندنآنها
و ماهرانه تصور کرد.
و توزیع یا نشر آنها استفاده میکند» .این
کار برای پیبردن به قدرت تأثیر جنبههای
صداییوموسیقیایییکسیاستبازاریابی
و اندیشیدن در مورد روشهای بهکارگیری
صداها و موســیقی برای تأثیــر بر رفتار
اشــخاص در یک جامعه مصرفی اســت.
پیادهســازی و کارگردانی چنین سیاستی
قطعاً در حوزه چندرســانهای اســت و از
تصاویر ،صداها و موســیقیها و قابلیت
نــگارش و ثبت صدا بــرای جهتدهی به
دریافت یک پیام ،ب ه ویژه پیامهای تبلیغاتی
استفادهمیشود.
 هنرهای نمایشی :در بخش «شناساییقابلیتهــای حرفههــای مخصوص یا
مرتبط با هنرهای نمایشــی» ،از مشاغل
ارتباطــی (روزنامهنــگاری ،وقایعنگاری،
همکاری با نشریات ،غیره) بحث میشود
و زمینــه عالقهمنــدی دانشآمــوزان به
ارتباطات نمایشی فراهم میشود.
ث فرهنگــی :در این بخش ضمن
 میــرا صحبت از مراســم و آیینهای اجتماعی،
خانوادگی و ملی ،در بین مشاغل مرتبط با
آن ،از روزنامهنگاری ،عکاسی و صدابرداری
نام برده میشود.

 هنرهای نمایشی :زیر نظر گرفتنو بررســی یــک محل آموزشــی یا
مؤسســه فرهنگی و تهیه یک مقاله
در مورد وبسایت مؤسس ه آموزشی،
فعالیتهای حرفهای و فعالیتهای
روزمره یک هنرمنــد در بین اطالعات
ب ه دســت آمــده از طریق یک مالقات
موفقیتآمیز
 هنر صــدا :در بخش بررســی یکرادیوی محلی :بررســی کارگردانی
یک برنامه با توجه به عناصر هویتی
رادیوی مورد مطالعه و توجه بیشتر
به محتواهای آن تا شــخصیتهای
روی آنتن
 میراث فرهنگــی :در بین مثالهایعنوانشــده در بخــش کارگردانــی،
«کارگردانــی یک گــزارش تصویری
(عکاســی) ،صدایــی یــا صوتــی-
تصویــری در مورد یــک رویداد ،یک
محل ،یک حرفــ ه خانوادگی ،تولید
تصاویر و صداها

هــر بخش از درس با یک قســمت استفاده از ابزارهای دیجیتال در هنگام
بررسی وضعیتها و یا پدیدههای بررسی و آنالیز
عینی و ملموس آغاز میشود که بر
محیطزیست دانشآموز ،حضور او،
دغدغههایش و شناخت او از وقایع
روز تأکید دارد.
همــکاری آمــوزگار بــا دانشآموز
برای جمــعآوری اطالعات مرتبط
و تکمیلــی (نشــریات ،اینترنــت،
مصاحبه ،مشــاهده خارجی و)...
غنی شود.
مرحله دوم شامل تجزیه و تحلیل
اطالعات بهدستآمده است :پیشرو
گذاشتن اطالعات بررسیشده ،تهیه
چند پرسش ملموس و تشخیص
مفاهیم کلیدی الزم برای فهم پدیده
اقتصادی و اجتماعی مورد بحث.
با یک مثال ساده از وقایع و اخبار روز
برایفهمبهترپدیدههایاقتصادی
استفادهشود.

اصول اساسی به دانشآمــوزان اجازه میدهد که
و قابلیتهــای خــود را در تجزیه
اقتصــاد
و تحلیل ســازمان اقتصــادی و
مدیریت
اجتماعی (به عنوان شهروندی آزاد
و مسئول) افزایش دهند.

علوم اقتصادی هر موضوع خــود به چند مبحث
تقسیم و به یکسری از سؤالهای
واجتماعی
درسی ساده در دو نوبت پاسخ داده
میشود:
نوبت اول -حساسیت برای اسناد
گرافیکی و دیداری-شنیداریها به
عنوانامکانات
نوبت دوم -با آنالیز به دانشآموزان
نشــان داده میشــود که چگونه
تجمیع مفاهیم ،ابزار و استداللها
و دالیل خاص در علوم اقتصادی
و جامعهشناســی به فهــم بهتر
پدیدههــای مــورد مطالعه کمک
میکند.
بیوتکنولوژی

اســتفاده از «اخبار علمی از طریق فناوریهای اطالعــات و ارتباطات از
فیلمهــا ،نرمافزارهای آموزشــی چند جنبه استفاده میشود.
و مقــاالت علمی» برای شــناخت
چالشها و مشــکالت هر بخش از
فعالیتهایبیوتکنولوژی

علوممهندسی

از بین موضوعاتی که در این بحث در ایــن درس فناوریهای اطالعات و
ارتباطــات به طور منظم به کار گرفته
به آنها پرداخته میشود:
 ارتباطــات :تماسهــای تلفنی ،میشوند.رویاروییهای ارتباطی ،شبکهها و...
 فرهنــگ و تفریحــات :صــدا وتصویــر ،بازیهــای ویدئویــی،
موزههای برخط و...

علــوم
آزمایشگاه

 ســینما :عکاســی در کارهــای تســلط در تکنیکهــای کاربــردیتحقیقاتی مربوط به هنر در بخش اطالعات و ارتباطات
«سبکزندگی»
 در بخش «اطالعات و ارتباطات»:کســب اطالعات ،دوربین عکاسی،
دوربین فیلمبرداری و میکروفن
 پــردازش اطالعــات :دیجیتالیکردن ،پارازیتها و فشردهسازی
 تبادل اطالعــات :از طریق امواج،جریانهای حامل ،سیمها ،آنتنها
و پارابل

و

نوآوریها
و تولیــدات
فنآوری

در بین حوزههای تکنولوژی مورد بحث،
حوزه اطالعــات به یمن نوآوریهای ب ه
کار رفتــه در سیســتمهای جمعآوری،
پــردازش و نگهداری و بازســازی صدا،
تصاویر و اطالعات مجازی ،دیجیتالی
کردن و شبکهها

در بیــن بحثهــا و تکالیــف
پیشنهادی:
 ارتباطــات :تلفن ،واســطههایارتباطی ،شبکهها و...
 فرهنــگ و تفریحــات :صــدا وتصویــر ،بازیهــای ویدیویــی،
موزههای برخط و...

 فناوریهای اطالعــات و ارتباطاتب ه طور منظم در حین تدریس به کار
میروند و در همه فعالیتهای کالسی
دانشآموزان را همراهی میکنند.
 استفاده از یک نرمافزار تولید «نقشهذهنــی» (دیاپوراما ،متــون ترکیبی،
آگهی و )...که ســاخت بازخوردهای
دانشآمــوزان و ارائههــای جمعی را
آسانمیکند.
 ابزارهــای ارتباطات تکنیکی در بحث«ارتبــاط در راســتای عالقهمندیها»:
نقشههایذهنی،پیشطرحها،نمودارها،
تشریحیکرفتاروارائههایدیجیتال
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طراحی و تولید این درس عمیقاً به «حساسیت به
دغدغههای اجتماعی در چارچوب
محصوالت
صنعتی و هنری زندگــی ،روابــط تصویرمحــور و
کاالمحــور» پاســخ میگویــد و
شامل بخشهای «نگاه انتقادی»،
«تکالیف تجزیه و تحلیل» و «تفکر
انتقادی»است.

 مفهــوم «دیدگاه» در امــور طراحی و  -بخش «ابــزار ،ارائه ســنتها یادیجتالها»
نشانهها و معانی
 طراحیهــای گرافیکــی (رســانه و  -در بین تکالیف درسی: -۱مطالعه سوژه تحقیق
چندرسانهای)
 مقاصد طراحی -۲تحقیقــات ،مالقاتهــا،
 سینمای انیمیشــن (در بین مشاغل گزارشهای مرتبط با ساختارهایفرهنگی و خلق یا تولید ،مرتبط با
هنری)
طراحی یا مشاغل
 در بین ابزارها:«ابزارهای دیجیتــال بر ارزشهای
کارکــردی فناوریهــای اطالعات
و ارتباطات میافزاینــد و تمایالت
دانشآموزان را بــرای کار گروهی و
ساخت پروژههای ارتباطی تشدید
میکننــد .در نتیجــه ،پتانســیل
ابزارهــای مصرفــی (عکاســی،
اســکنها ،وارد کــردن متن ،ضبط
ویدئویی و ضبط صــدا) را افزایش
میدهند.
 یــک ارائــه کالســی در مــوردامکانــات مرتبط با اشــکال و انواع
طراحی ،روتــوش تصاویر و مونتاژ
سکانسهایتصاویرمتحرک

و
روشهــا
تمرینات علمی

ادبیات و جامعه

فناوریهــای اطالعــات و ارتباطات
(امکانات دیجیتال ،چندرسانهایها و
اینترنت) اجازه دسترسی به اطالعات
مورد نیاز بــرای فعالیتهای عمیق
علمی و تعمیــق خوداتکایی و تفکر
انتقادی را میدهند.
 در بین اهداف این درس:«فهــم پایهها و اصــول یک فرهنگ
طراحی» است.
 آموزش ارتباط دادن از طریق منظورو مقصــود خــود :انتقال یــک پیام
ترکیبی گرافیکی ،شفاهی و نوشتاری
با بهره از رسانهها
 در بحث «طراحــی و معنا» در بینمفاهیــم اصلی« :ارتباطــات (اقناع و
تبلیغ) ،ارائه ،عرضه و انتشــار (کدها،
روشها و قواعد)

 در قالــب یــک پــروژه درســی ازدانشآموز خواســته میشود که در
یک کار فــردی یا گروهی بــه اجبار،
محصولی (تجربه ،دادهها و مدلها)
را به یک فرم از ارتباطات علمی (جزوه
تحقیقاتی ،آگهی ،دیاپوراما و تولیدات
چندرسانهای) ارائه دهد.
 استفاده هوشمندانه از فناوریهایکاربردی اطالعات و ارتباطات
 بخــش علوم و آثار هنری شــاملمباحثی اســت از :عکاسی و سینِما
( از تصویــر ثابت تا تصویر متحرک
و از تصویر ســیاه و سفید تا تصویر
رنگــی) .همچنیــن ،انــواع هنرهای
موزیکال« :طبیعت و تجزیه و تحلیل
صداها ،ضبط اسناد و مدارک صوتی
(رمزگشایی،نمونهبرداری)
ی از
 در بخــش علــوم و پیشــگیر خطرات با منشأ انسانی (بحث تلفن
همراه امن و تشعشات)
 در بخــش علوم و مکاشــفه دنیا:«تصاویــر ثابت ،تصاویــر متحرک،
عکاسی ،سینما ،تلویزیون ،ویدئو و...
از آنالوگ تا کدگذاریهای دیجیتال و
فشردهسازیتصاویر»
 تصاویــر و زبانها :به ســمع وتصویــر رســاندن :چگونه زبان
تصویری را از جنبههای «بستر،
دورنمای خلــق اثر هنری ،تنوع
و شــاخهها ،تجلیل یــا تقبیح،
اطالعــات یــا ضــد اطالعــات،
تحریککنندگــی ،دربردارندگی
تفریحاتیاخطرات»بشناسیم؟
 از بیــن قابلیتهــای مدنظر:افزایش حساسیت در دانشآموز
نســبت به جایگاه اســتفاده از
تصاویــر در جامع ه در گذشــته
و حــال .آمــوزگاران بایــد بــا
دانشآمــوزان بــر روی رابطــه
( )Relationدر بستر تاریخی یا
جغرافیایی آن و بر روی یک عمل
و تصویری کــه نتیجه آن عمل
است ،کار کنند.
 تفــاوت قائلشــدن بیــنوضعیتهــای مختلف تصویر،
بسته به اینکه از واقعیت یا تخیل،
یک ســند یــا اثر هنــری ،حوزه
عمومییاخصوصیمنتجشوند.

فعالیتهــای مربــوط بــه هفته
مطبوعــات در ایــن بخــش قرار
میگیرند:
 -1نوشــتن بــرای تغییــر دنیــا:
نویســنده و مبارزههــای بــزرگ
اجتماعی
 کارهای کالســی بــرای بخشعرضــه و نمایــش« :رمزگشــایی
از برنامههــا و مصاحبههــای
تلویزیونی یا جایی که نویسندهها
صحبــت میکننــد ،گــزارش،
مصاحبه ،نمایشگ اهها ،مقالههای
روزنامهنگاری و»...
 -2از الــواح گلــی تــا صفحــ ه
نمایشهــای دیجیتــال :ماجرای
کتاب و خوانش آن
 متن دیجیتال و اَشکال بازنگارشدر جهان امروز .خواندن و خواننده،
دیروز و امروز.
 -3رسانهها ،اطالعات و ارتباطات:
عوامل دخیل و چشماندازها

 نگاه به دیگران و به اطراف (در بحثنگاههای یک گزارشگر)
 در بحث مســیرهای انـــجام کار،استفاده از کتابهای عکاسی یا فیلم
و اسناد صوتی
 در بحــث شــرایط کاری :امــکاننشاندادنفیلمهایمستند

 به فکر واداشتن دانشآموزان درمورد روابط بیــن متن و تصویر،
اشکالی که تصاویر معنا مییابند،
دریافتهــا و تحریــکات مــا،
رابطهشان با واقعیت و روشهایی
کــه میشــود در آنهــا تقلب یا
سوءاستفاده کرد ،برای باال بردن
قابلیتهای دانشآموزان در بهکار
بردن روشهای خوانش و استفاده
ازاسنادگرافیکیوتجزیهوتحلیل
کدها و روشهای بهکار رفته
ب در زبان نیازمند حفظ
 بازتــا یک فاصله بازتابی است که خود
میتواند از طریق تصاویر ثابت یا
متحرک صورت بگیرد یا از طریق
انواع روابط بیــن متن و تصویر
شامل«سازگاری،ترجمه،تفسیر
یا تعامل» .از این منظر میتوان به
هنرهای مختلف تصویری (از
عکاسی تا سینما) پرداخت.
 فهم و شــناخت تأثیرات ،دیدنجعــل و تقلبها با هــدف اقناع
شرایطی که تصاویر ممکن است
بــه خدمت قدرتها یــا تبلیغات
درآیندکهمؤیداینمطلباستکه
«تجزیه و تحلیل روشهای ارائه و
نمایش ،منجر به یک چشمانداز
تاریخی (که خود به این تأثیرات
معنامیبخشد) میشود».
 تصویر قدرت و قدرت تصاویر(پرتره و عظمت)
 تصویرگری و تاریخ آن ،تبلیغات،داســتانهای تصویری ،تولیدات
چندرسانهای و تعامل بین متن و
تصویر
 شــعار تبلیغاتــی ،تراکتها وآگهیهــا :کلمــات و تصاویر در
کنشیجمعی
عرضهها()Representationsو دیدگاهها ()opinions
 یک رویــداد تاریخی از منظرچند فیلمساز (انقالب فرانسه،
آزادی و)...
فیلمدرخدمتقدرت:سینمایتبلیغی
 تکالیف دانشآموزان :نمایش وتجزیهوتحلیلفیلمها،ازتخیلی
تا خبری یا گزارشــی ،مصاحبه
فیلمســازان و ژورنالیســتهای
تلویزیونی،مطالعهانتقادیاسناد
و مدارک بر حسب مورد ،مجالت،
مالقــات و کار بــا تصویرگــران،
گرافیستهاوطراحانکارتوگراف،
کار روی کاریکاتــور ،عکاســی،
ساخت یک آگهی بر روی موضوع
انتخابــی :معانی یــک تصویر
تبلیغاتی ،مالقات بــا بنگاههای
تبلیغاتی ،تشکیل یک نمایشگاه
یا یک وبالگ ،همگی موضوعات و
زمینههایی هستند که با استفاده
از آنهــا روی زبــان تصویــر کار
میشود.

 بیان مســئله :در جامع ه امروز باویژگی رهاسازی و انتشار اطالعات،
قابلیتاولویتبندیدادهها،اطمینان
از منابع آنها ،طبیعت آنها و اطمینان
از آنها یکی از وظایف اجتنابناپذیر
نظام آموزشــی است .هدف ،به فکر
واداشــتن دانشآمــوزان در مــورد
جایگاه و نقش رســانهها در جامعه
است .آموزش برای فهم آنها با نقد
پیامهای رسانهای در اشکال متنوع،
بهویژه آنهایی که امــروزه از طریق
کانالهای فناوریهــای دیجیتال
منتقــل میشــوند .در نظر گرفتن
عمق تاریخی مســائل نشــریات و
اطالعرسانی اجازه میدهد فضای
مناســب برای واکنش دانشاموزان
فراهم شــود و عناصر یک آموزش
واقعی مرتبط با (جهان) اطالعات به
آنهاپیشنهادشود.
 قابلیتهــای مدنظــر :دادن ابزارو روشهایی بــه دانشآموزان که با
آنها بتوانند امکانات ارتباطی مدرن،
بهویژه جراید و رســانههای نوین را
به شــکلی عاقالنه ،آزادانه ،خالقانه
و خودخواســته به عنوان بخشی
از فعالیتهــای روزانه شــهروندی
خود به کار بندند .این بخش شامل
چنــد حــوزه کاربــردی در آموزش
مهارتهــای زبــان و جهتگیــری
نســبت به کارکردهای آن است و در
طول دوران تحصیلی ادامه مییابد
و بهویــژه زمینهســاز قابلیتهای
باالی دانشآموزان در حوزه ادبیات
میشــود .قابلیتهای ایجادشده
ناشی از این درس (قابلیت تحقیق،
تجزیه و تحلیل ،زمینهشناســی،
تجزیه ،خوداتکایی و تفکر نقادانه)
همان حساســیتهایی هســتند
که بــرای هدایت دانشآمــوزان به
سمت مشــاغل مرتبط با اطالعات
و ارتباطات (به تناســب کارکردها و
ابزارهای کار آنها) الزم هستند.
 دســتور کار :موضوعات کالسیمیتوانند در بستری تاریخی مطرح
شود،مثالًتمرکزبرچهرهروزنامهنگار
از قرن ۱۹که با ترکیب «قدرت دانش»
و «هنــر ارتباط» ،نقــش اجتماعی
جدیــدی پیــدا کــرد و داوطلبانه
به عنــوان مــورخ ،جغرافــیدان یا
جامعهشناس نقشآفرینی کرد .اما،
همزمان باید جنبههای اقتصادی
اطالعات (شــرایط تولید و نشر) را
به عنوان عامل مؤثر در نظر گرفت و
همچنین،تقابلهاوتأثیراتخوانش
محصوالت توســط خو ِد وسایل و
امکانات را نیز تجزیه و تحلیل کرد.
 رسانهها و فرهنگ جمعی ظهور رســانههای نوین (رادیو،تلویزیون و سپس اینترنت)
 رســانهها در شــکلها و در انواعحضور
 تاریخ و انواع جراید نوشــتاری ازقرن  ۱۹تا ۲۰
 روزنامهنگاران و قدرت گــردش اطالعات و شــبکههایاجتماعی
 نشــریات کاغذی :یک رسان ه دربحران
 ارتباطات و سیاست تأثیــرات متنــوع :اطالعــات یاهیجان؟

مدیریت فرهنگی
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 رسانهها و سوءاستفاده از نظرات اخبــار تلویزیونــی :کــدام روشنوشتن برای اخبار؟
 تصاویر و نشریات کاریکاتور وضعیتهای کاری ،قــراردادی،پیمانــی و ...بــا کار از نزدیــک بــا
معلــم کتابــداری ،مراجعــه بــه
بنگاههای خبــری محلی ،مالقات
بــا روزنامهنگارها (جرایــد ،رادیو و
تلویزیون) ،شــرکت و مشارکت در
رادیو یا روزنامههای دبیرستانیها،
مسابقههای نگارش روزنامهنگاری،
ســاخت یک وبالگ یا وبســایت
اینترنتی ،شــرکت و مشــارکت در
هفته مطبوعات و رسانهها ....اینها
همه فرصتهایی برای شــناخت
رســانهها از طریــق فعالیتهــای
رســانهای یا رفتوآمد با فعاالن آن
است.
 صحبــت (در محیطهــای)عمومی :از میدان شهر تا اتاقهای
توگو
گف 
فهمانــدن کدهــا و تأثیــرات
صحبتهــای عمومــی بــه
دانشآموزان (در بخش سانسور)
 از بین مهارتهــای موردنظر دراین بخش« :اســتفاده از ابزارهای
ارتباطی بروز صوتی و ویدئویی»
 دامنه بحــث :از هنر گفتوگو تامصاحبهتلویزیونی
 اظهارات عمومی و دموکراسی کدگشایی بحثهای سیاسی امکانات اظهارنظر شهروندان درگذشته و حال
 سخنرانیهای بزرگ تاریخی روشهای جدید حضور و محیطتبادل :فرومها ،بالگها ،بحثهای
مشارکتی،چتها
 آزادی بیان :حقوق و مسئولیتها.سانسور
کدگشاییمناظرههایتلویزیونی در کار کالســی این موارد رعایتمیشــوند :اســتفاده از آرشــیو
مؤسسه ملی دیداری-شنیداری،
رجوع به وبسایت مجلس شورای
ملی ،سنا ،به ســوابق ضبط شده
از ســخنرانیها در زمینههــا و در
بسترهایمختلفو...
 جمــعآوری مطالــب عمومی وبررسی جداگانه حرفها و تعامالت
از جانب دانشآموزان برای تمرین
مصاحبهو...
 رمزگشایی کار یک مجری در یکبرنامه رادیویی یا تلویزیونی
 مالقــات بــا ژورنالیســتهایرادیویی و....

از اطالعات این جدول ب ه روشنی میتوان دریافت که:
مبنا و محور این ســامان ه آموزش رسانهای ،مفهوم «رسانه»
نیســت ،بلکه «اطالعات و ارتباطات» اســت ،لذا ،آموزش در
این مقطع تحصیلی دامن ه وسیعتری از دانستهها ،فعالیتها و
مهارتها را در مقایسه با مبحث سواد رسانهای دربرمیگیرد؛ به
نحوی که تمام دروس  -بدون استثناء  -پیوند و رابطهای عمیق
با این موضوع دارند ،خواه در بخش اهداف ،خواه قابلیتها ،خواه
روشها و متدهای آموزشی ،خواه در تکالیف درسی و حتی در
استفاده از جنبههای مختلف فنآوری برای انـجام این تکالیف.
همانطور که پیشتر گفته شد ،آموزش رسانهای در مدارس
فرانسه از سال اول دبستان آغاز میشود و این زمین ه پرداختن
به مســائل عمیقتر و حساستر در مقاطع باالتر ،هم از جنبه

رسانهای محض و هم رسانه «جامعه یا رسانه» علوم میشود؛ تا
جایی که برخی از تکالیف درسی دوره دهم مدرسههای فرانسه
(برای گروه سنی  15تا  ۱۶سال) با آموزشهای دانشگاهی ما
در رشته تخصصی روزنامهنگاری برابری میکند!
هدف از آموزش رسانهای ،بسیار دوراندیشانهتر از بسترسازی
برای رویکردهای مناسب علمی و عملی دانشآموزان نسبت
به رسانهها و تولیدات آنهاست و به تربیت «شهروندانی توانا،
تحلیلگر ،حساس ،منتقد (به جای مقلد) ،خوداتکا ،متخصص،
دانا ،کاوشــگر ،پردازشــگر ،کاربر (فناوریهــای اطالعات و
ارتباطات) ،آزاد ،مسئول ،ارتباطی ،خالق ،فهیم ،مفسر ،مورخ،
منبعگرا (اســنادگرا) ،صاحبنظر ،دموکــرات ،قضاوتکننده،
مشارکتجو ،کنجکاو ،مطالعهگر ،مصرفکننده اخبار و وقایع روز،

مجموعهدار و باألخره ،تولیدکننده» معطوف است.
«اطالعات» در سازوکار آموزشی این مقطع تحصیلی ،مقدمتر
از «ارتباطات» در نظرگرفته شده و فعالیتهای اطالعاتی شرط
اولیه و ضروری برای پرداختن به امور ارتباطی اســت؛ تا جایی
توجو ،خوانش،
که در تمام دروس آموزشی ک موبیش به «جس 
کدگشــایی ،نقد ،تبادل ،پردازش ،طبقهبنــدی ،اولویتبندی،
راستیآزمایی و مجموعهداری» اطالعات پرداخته شده است.
«تصویر» در گسترهای متنوعتر از یک ابزار کمک آموزشی یا
بستر مطالعاتی یا حتی ابزار ارتباطی مطرح میشود و به مثابه
یکی از ارکان ارتباطات در نظر گرفته شــده و به همین دلیل،
سیاستهای آموزشی مرتبط با آن طیف وسیعی دارد:
مطالعــه تصویر :خوانش و تجزیه و تحلیل تصویر ،فرمهای

معنایی تصاویر ،تصویر و صدا ،زبان تصویر ،حساسیت به روابط
تصویر محور؛ بررســی فرهنگهای تصویری؛ حساسیت به
تصاویر از گذشته تا حال؛ تفاوت بین تصاویر واقعی و تخیلی؛
روابط بین متن و تصویر ،تصوی ِر قدرت و قدرت تصاویر
تصویر و تبلیغات :بررســی آگهیهــا ،اعالمیهها ،تراکتها،
تبلیغات و نقش تصویر در پیامهای تبلیغاتی؛ ساخت آگهیهای
ســینمایی با بهره از گرافیک و تصاویر؛ ساخت یک آگهی با
موضوع اختیــاری؛ تصویر تبلیغاتی؛ مالقــات با بنگاههای
تبلیغاتی
تصویر و هنر :تصاویر ثابت و متحرک (ســینما ،ســینمای
انیمیشن ،سینمای تبلیغی ،ویدئو)؛ آموزش مونتاژ و کارگردانی
گزارشهای صوتی -تصویــری؛ تصاویر متحرک؛ نمایش
دیاپوراما؛ عکاســی و ســینما (از تصاویر ثابت تا متحرک ،از
سیاه و سفید تا رنگی)؛ نمایش فیلمهای مستند ،داستانهای
تصویری و تولیدات رسانهای؛ آثار تصویری هنری؛ نشریات

کاریکاتوری؛ عکاسی؛ برپایی نمایشگاه؛ استفاده از کتابهای
عکاسی
تصویر و اطالعات و اسناد :آشنایی با اسناد گرافیکی؛ اسکن
اسناد و مدارک؛ استفاده از اسناد گرافیکی و کدگشایی آنها؛
تصاویر و اطالعات مجازی
تصویر و طراحی :تهیه نقشــههای ذهنــی ،پیشطرحها و
طراحی نمودارها برای تشریح یک رفتار ،آشنایی با «دیدگاه»
در امور طراحی ،نشانهها و معانی؛ مقاصد طراحی؛ انتقال یک
پیام ترکیبی گرافیکی؛ اشکال و انواع طراحی ،روتوش تصاویر،
مونتاژ؛ مالقات و کار با تصویرگران ،گرافیســتها ،طراحان
کارتوگرافی ،کاریکاتوریستها ،عکاسان
تصویر و دنیای دیجیتال :ارائههای دیجیتال؛ کدگذاریهای
دیجیتال و فشردهسازی تصاویر.
آموزش رسانهای در این مقطع از آموزشهای نظری صرف
شــکلی رویدادگرایانهتر مییابد و ب ه ویژه تکالیف ،تعامالت،

ادامه از صفحه 15
 ...انتشار رسانه برای خارجیان مقیم ایران است که از «سازمانهای آزادیبخش اسالمی کشورهای
دیگر» به «سازمانهای غیردولتی غیرایرانی تغییر یافته است» و به نظر میرسد بدینترتیب،
خارجیان مقیم کشور که از طریق سازوکارهای قانونی اقدام به تأسیس سازمانهای غیردولتی
غیرایرانی کردهاند ،سهلتر از پیش امکان فعالیت رسانهای خواهند داشت.
در فصل سوم که به تکالیف صاحبان امتیاز و مدیرانمسئول رسانهها اختصاص دارد نیز عالوه بر
اینکه شاهد چارچوب مندتر شدن مسئولیتها هستیم ،یک ماده بسیار مهم گنجانده شده است.
در ماده  31آییننامه جدید ،مدیران مسئول رسانهها موظف به بیمه کردن کلیه کارکنان خود شدهاند.
این موضوع عالوه بر اینکه در ایجاد آرامش خاطر ،کمک به ارتقای شأن شغل و امنیت شغلی آنها
قابل ارزیابی است ،تأمینکننده آینده شغلی مجموعه کارکنان و خانوادههای آنهاست؛ دغدغهای که
همواره کارکنان رسانهها و خبرنگاران داشتهاند و به نظر میرسد ،حرکت مناسبی درجهت دفاع از
حقوق این قشر است.

مشــارکتها و فعالیتهای درسی قابلتوجهی را متناسب با
«هفته مطبوعات» پیشنهاد میکند.
از دیگــر جنبههای قابل تأمل در این ســازوکار آموزشــی،
کارکردیبودن آن (برگزاری انواع کارگاهها و نمایشــگاهها)،
تعاملی بودن (گفتوگو و مصاحبــه) ،عینی و مبتالبه بودن
(همکاری با فعاالن رســانهای) و مشارکتی بودن (همکاری
با دیگر دانشآموزان و حتی آموزگاران در پیشبرد تکالیف) و
موارد دیگری اســت که قطع ًا خوانندگان فکور و اندیشمند با
مطالع ه مواد درسی به آنها پی خواهند برد.
منابع
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 وبسایت آموزش در مدارس فرانسه (.)éduscol -وبسایت مرکز پیوند آموزش و رسانهای اطالعرسان (.)CLEMI

در فصل چهارم و تحت عنوان سایر مقررات ،مسائل مربوط به انتخاب نماینده مدیرانمسئول
مطبوعات در هیأت نظارت بر مطبوعات و الکترونیکی شدن این انتخابات ،لزوم رعایت مصوبات
شورای عالی امنیت ملی و کمیته سیاستگذاری تبلیغات این شورا ،تأکید بر نظارت وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی بر عملکرد مطبوعات و همچنین تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و مراکز
ارائه خدمات دیجیتال و میزبانی پایگاههای اطالعرسانی مشخص شده است که این موضوعات نیز
در راستای نظمدهی به وضعیت رسانهها و جلوگیری از هرج و مرج فضای رسانهای کشور قابل
ارزیابی است .در یک نگاه کلی موارد زیر از مزیتهای این آییننامه محسوب میشود:
 -1شفافیت بیشتر و اعمال وحدت رویه در اعمال نظارت بر رسانهها
 -2مشخصتر شدن حیطه عمل و مسئولیتهای مدیران مسئول رسانهها
 -3بروز شدن آییننامه و دربرگیری انواع رسانهها
 -4توجه به امنیت شغلی کارکنان و روزنامهنگاران با گنجاندن الزام بیمه کردن آنها
 -5توجه به کارآمدی و تأثیرگذاری بیشتر رسانههای محلی

